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ANUARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

  

   IANUARIE 

 

Program: Lectură, cultură 

Ziua Culturii Naţionale  

165 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu   

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană 

Vrancea,   

Colaboratori: Teatrul Municipal Mr. Gh. 

Pastia, Inspectoratul Școlar Județean,  Școala 

Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani, Liceul de 

artă Gh. Tăttărăscu,  
Loc de desfășurare: Toate secțiile 

bibliotecii 

Nr. participanți:300 ; Expoziții 

carte:4; Altfel de expoziții:4 ; Nr 

doc. expuse:126 ;  

Rezumat: Biblioteca Judeţeană Duiliu 

Zamfirescu Vrancea a organizat de Ziua 

Culturii Naţionale primul eveniment cultural din anul 2015,  dedicat  iubitorilor de lectură. 
Evenimentul, având dublă semnificaţie, Ziua Culturii Naţionale şi aniversarea a 165 de ani 

de la naşterea poetului Mihai Eminescu, a animat toate secţiile Bibliotecii Judeţene Vrancea, ce au 

pregătit diverse activităţi  şi expoziţii de carte veche şi curentă,  literatură, critică - volume bilingve, 

manuscrise facsimilate din opera eminesciană (ediţia Academiei  Române), imagini, desene şi picturi 

cu aceeaşi tematică.. 

 În dimineaţa zilei de 15 ianuarie Secţia 

pentru copii şi tineret Oana Diana Renea a 

organizat  Eminescu în culori, o activitate 

interactivă în care personalitatea poetului a fost 

evocată de elevi prin desene, picturi şi momente 

de lectură din lirica eminesciană. La această 

activitate au participat elevi ai Şcolii Duiliu 

Zamfirescu Focşani, Grădinițele nr. 17 și 19, care 

au avut ca invitat special pe doamna prof. pictor 

Stoiciu Elena.     
Elevii au descoperit creaţiile poetului 

Eminescu  în expoziţia  de carte şi au admirat 

picturile realizate de bibliotecara Roxana 

Făcăoaru. 

Sala  Literaturilor, din Sediul Central al 

bibliotecii, a fost locul unde, în după amiaza zilei,  avut loc colocviul Strigă cu Eminescu! 
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Programul dedicat vieţii şi operei poetului 

naţional, a avut ca element central colocviul 

dedicat publicisticii eminesciene.  

Colocviul a fost prefaţat de actorii Paula 

Grosu şi Sorin Francu - director al Teatrului 

Municipal Mr. Gh. Pastia Focşani, urmaţi de 

grupului vocal instrumental al Liceului de Artă Gh. 

Tăttărăscu Focşani. Invitaţii au vorbit despre 

însemnătatea publicisticii eminesciene în epocă  şi în 

opera poetului naţional. Genurile jurnalistice în care a 

fost prezent, particularităţile stilistice şi contribuţia 

publicisticii eminesciene la dezvoltarea presei 

româneşti,  au fost doar câteva din subiectele atinse în 

acest colocviu, moderat de  prof. Silvia Chelariu – 

inspector şcolar. 

 Atmosfera  a fost completată de un moment de 

teatru scurt,  adaptare după piesa  lui  M. Eminescu,  

Amor pierdut, viaţă pierdută (regie şi interpretare  

Adrian Simion, actor amator) urmat un scurt moment 

poetic, la care au contribuit  Adrian Simion, Alexandru 

Tudorache (elev al C.N. Unirea Focşani), acompaniaţi  la 

percuţie neconvenţională la vase de lut, de Dionisie I. 

Ionescu. 

Toate momentele, care au întregit atmosfera caldă 

a serii eminesciene, au fost răsplătite cu aplauze de 

auditoriul numeros.  

Mesajul cititorului eminescian a fost o altă 

provocare lansată celor prezenţi, care au fost invitaţi să-şi 

exprime gândurile, sentimentele şi trăirile inspirate de  această zi de importanţă naţională şi au vorbit 

despre însemnătatea operei eminesciene şi au transmis gânduri focşănenilor de Ziua Culturii Naţionale.   

În această zi, utilizatorii sălilor de lectură, periodice sau internet au fost întâmpinaţi cu surprize 

şi au putut viziona expoziţiile  de carte realizate de colectivul de bibliotecari: Eminescu în culori, 

Eminescu perpetuu şi Rapsodie eminesciană. 

14 voluntari - BiblioPovestaşii  au fost 

alături de bibliotecă,  pe tot parcursul zilei şi au 

dus mesajul  eminescian către comunitate, pe 

traseele autobuzelor 1,4,7,9,  unde  au lăsat cărţi şi 

au lecturat din creaţiile eminesciene. Seara,  

BiblioPovestaşii s-au întâlnit la un ceai şi au  

lecturat celor prezenţi din opera poetului naţional 

lui Eminescu.  
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Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

24 ianuarie 1859: Focşani -  Monumentele Unirii 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Expoziții carte: 1; Altfel de expoziții:1; 

Nr doc. expuse:27 ;  

Rezumat: Activitate de promovare a 

monumentelor din Focșani. Mica Unire  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.  
Pe durata întregii zile la Biblioteca 

Judeţeană Vrancea a putut fi vizionat filmul 

documentar 24 Ianuarie – O zi a împlinirii, 

realizat de colectivul de bibliotecari ai Sălii de lectură şi au putut fi vizitate expoziţiile tematice iar 

bibliotecarii au participat la activităţile derulate de municipalitate. 

Centrul oraşului păstrează ca simboluri ale acestui eveniment istoric Monumentul Unirii şi 

Borna de hotar situate în  Piaţa Unirii. Piaţa care înconjoară obeliscul este situată pe vechiul hotar 

dintre Ţara Românească şi Moldova.  

Aici în fiecare an, la 24 ianuarie, ca un simbol al Micii Uniri, membrii comunităţii se prind în 

Hora Unirii şi este omagiat actul istoric.  Astfel astăzi,  la o distanţă în timp de 156 de ani de ziua de 

24 ianuarie 1859, noi românii, retrăim aceste momente de importanţă istorică majoră pentru România.  

 

 

 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Colocviu: Leon Kalustian, evocări  

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Valentin Muscă - doctor în teologie,  

Gheorghe Andrei Neagu – preşedinte Asociaţia 

Culturală Duiliu Zamfirescu, Cezar Cherciu  - 

profesor,  Virgil Răileanu - profesor   

Loc de desfășurare: Sediul Central 

Nr. participanți:38 ; Expoziții carte:1 ; 

Altfel de expoziții:2 ; Nr doc. expuse: 22;  

Rezumat: Biblioteca Judeţeană Duiliu 

Zamfirescu Vrancea a organizat, la Sediul Central, 

joi, 29 ianuarie, ora 11.00,  un eveniment dedicat 

comemorării a 25 de ani de la moartea lui Leon 

Kalustian – publicist şi scriitor vrâncean, reprezentant marcant al comunităţii armeneşti din 

România. Leon Kalustian s-a născut la Focşani, (17 oct. 1908 – 24 ian. 1990). În perioada interbelică 

s-a făcut remarcat ca publicist, semnătura sa contribuind la succesul unora dintre cele mai redutabile 

publicaţii ale vremii: „Cuvântul“, „Curentul“, „ABC“, „Zorile“, „Lumea românească“, „Mişcarea“, 

„Facla“, „Adevărul“, „Dimineaţa“. 
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Programul evenimentului a cuprins 

prezentări în care au fost evocate personalitatea, 

activitatea  şi  viaţa  lui Leon Kalustian, 

susţinute de: Valentin Muscă - doctor în 

teologie,  Gheorghe Andrei Neagu – preşedinte 

Asociaţia Culturală Duiliu Zamfirescu, Cezar 

Cherciu  - profesor,  Virgil Răileanu - profesor  

şi Adrian Ţiglea bibliotecar.  

Elementul de noutate a fost vizionarea 

filmului documentar Bucureştiul necunoscut – 

Evocare a celebrei cafenele literare Capşa. 
Documentarul, realizat de TVR, îl are ca 

prezentator pe însuşi Leon Kalustian,  ne 

introduce în lumea capitalei, din perioada 

interbelică, unde Cafeneaua Capşa era locul 

preferat de întâlnire al scriitorilor. 

Evenimentul l-a avut ca invitat special pe domnul Ioan Codreanu, nepotul publicistului, alături 

de reprezentanţi ai Uniunii Armenilor din România - Filiala Vrancea, ai Inspectoratului Şcolar 

Vrancea, de scriitori vrânceni, cadre didactice şi elevi. 

De asemenea, în expoziţia dedicată lui L. Kalustian au fost expuse, alături de alte documente 

originale,  şi elemente inedite din corespondenţa 

lui Leon Kalustian cu Nicolae Carandino, Mircea 

Zaciu, Cella Delavrancea, şi alţii. 

  

Constituirea  Fondului  documentar 

Leon Kalustian, la Biblioteca Judeţeană 

Vrancea, are ca dată de debut anul 2007, când 

domnul Ioan Codreanu, a donat Bibliotecii 

Judeţene Vrancea documente originale, 

fotografii, scrisori olografe, cărţi şi obiecte care 

au 

aparţinut  marelui publicist. Pe lângă acestea au fost donate 

periodice care conţin articole despre viaţa lui Leon 

Kalustian. Donaţia a inclus şi două filme documentare: 

Bucureştiul necunoscut – Evocare a celebrei cafenele 

literare Capşa şi Publicistul şi epoca sa – convorbire cu 

Vartan 

Arachelian realizate de Televiziune Română. 

 Din 2007 şi până în prezent aceste 

documente au fost  puse în valoare de colectivul 

de bibliotecari prin evenimentele organizate, 

expoziţiile documentare sau prin postările pe 

site-ul bibliotecii la rubrica Restituri.  
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

BIBLIOPOVESTAȘI: OFERTA DE CURSURI 2015  

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: voluntari bibliopovestași 

Loc de desfășurare: Centrul de formare  

 Rezumat: Programul de voluntariat  BIBLIOPOVESTAȘII 

face parte din proiectul național ”Raftul cu inițiativă – 

Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci” care este 

implementat în perioada mai 2014 - iunie 2015 de Pro Vobis – 

Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat 

cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 

din România (ANBPR), fiind finanţat prin Granturile SEE 

2009-2014. Proiectul își propune diversificarea oportunităţilor 

de implicare prin voluntariat în cadrul celor 16 biblioteci 

publice din România selectate în proiect, care să ofere 

oportunități calitative de implicare a cetățenilor de orice vârstă 

în beneficiul comunităților 

pe care le deservesc.  

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea este o 

instituţie de cultură care asigură oricărui membru al comunităţii, 

servicii de informare, formare şi culturale de calitate, în condiţii 

adecvate, utilizând inovaţia, creativitatea şi colaborarea culturală 

pentru dezvoltarea cunoaşterii, susţinerea educaţiei permanente, a 

incluziunii sociale şi a diversităţii culturale. 

Programul de voluntariat BIBLIOPOVESTAȘII 
dezvoltat de biblioteca noastră până în iunie 2015 a contribuit la 

creșterea gradului de implicare a  membrilor comunității vrâncene 

în promovarea lecturii, a diversificării serviciilor de bibliotecă și a 

învățării pe tot parcursul vieții. Am contribuit împreună la 

punerea în valoare a dezvoltării personale, profesionale, 

interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară activități 

de voluntariat în bibliotecă pentru comunitate și a beneficiarilor 

acestor servicii.  

 BIBLIOTECA  este și un spațiu dedicat 

oportunităților de învățare și dezvoltare continuă, un 

punct de informare cu privire la voluntariat și 

beneficiile acestuia, dar și un loc unde ideile noi de 

proiecte pot fi puse în aplicare, din ianuarie 2015 au 

fost create servicii noi de bibliotecă pentru 

comunitatea vrânceană, cu sprijinul voluntarilor 

prin cursurile livrate de aceștia și care au adus 

competențe și abilități noi tuturor acelora care au 

participat. 

Cei 13 BIBLIOPOVESTAŞI au livrat și 

coordonat 12 cursuri gratuite pentru copii, 

adolescenți, adulți şi seniori:  
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- Blogging pentru copii și adolescenți –Miruna 

Oprea  și Andreea Neagu-Cernat  

-  Comunicare pro-activă pentru adolescenți, 

tineri și adulți –Daniel Mocanu, trainer 

certificat ANC  

- Dezvoltare personală pentru adolescenți 

”VISEAZĂ ȘI ÎMPLINEȘTE!” –Gabriela 

Mocanu, trainer certificat ANC  

- Fotografie – curs livrat de Sorin Marius Ion.  

- Handmade pentru copiii cu vârsta între 9 şi 10 

ani - curs livrat de Bianca Bălan,  

- Limba engleză conversațională pentru tineri și adulți –Marilena Șerbănuț, trainer certificat 

ANC   

- Limba engleză pentru adulți și seniori – curs 

livrat de Miruna Oprea și Andreea Neagu-Cernat,  

-  Limba engleză pentru copiii cu vârsta de 5 și 6 

ani - Marilena Șerbănuț, trainer certificat ANC   

- Limba italiană tineri și adulți –Marilena 

Șerbănuț, trainer certificat ANC.  

- ”Metode de percepere senzorială a naturii” 

pentru persoanele care lucrează cu adolescenții 

şi copiii – curs livrat de Carmen Purdel 

- Pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru 

examenul național – curs livrat de Violeta-

Mariana Grigorică,  

- Utilizarea calculatorului şi internetului pentru 

adulți şi vârstnici Curs livrate de Mihai Gonciar și Silvia Robu, Edward Porumboiu. 

         Timp de   7 luni și în 3955 de ore de voluntariat, BIBLIOPOVESATȘII au povestit despre 

BIBLIOTECĂ în diferite moduri pentru 6157 de oameni: au scos POVESTEA și POEZIA din 

bibliotecă și au interpretat-o acolo unde oamenii își trăiesc viața de zi cu zi: în autobuze, 

supermarketuri, cafenele, azile de bătrâni, centre de copii, policlinici, spital, biserică, școli, 

grădinițe, pe stradă; au livrat gratuit la bibliotecă, pentru comunitatea vrânceană, 60 de cursuri pe 

diferite teme de interes din care copiii, adolescenții, adulții și vârstnicii au dobândit diferite 

competențe și abilități; au învățat să argumenteze și să fie toleranți, să accepte diversitatea și să 

aibă un discurs care să nu instige la ură. Au participat și ei la cursurile dedicate lor și au învățat să 

fie mai buni și mai implicați. Împreună am arătat oamenilor că BIBLIOTECA este spațiul în care 

oricine își poate educa mintea și inima, poate fi parte din schimbările dorite și poate contribui la 

dezvoltarea personală și profesională proprie dar și a celor care trăiesc în comunitatea vrânceană. 
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Program: Lectură cultură 

Caragiale ieri, Caragiale azi 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Școala Ștefan cel Mare Focșani 

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret 

Oana Diana Renea 

Nr. participanți: 23 ; Expoziții carte:1 ; 

Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:19;  

Rezumat: Secția pentru copii și tineret Oana 

Diana Renea a Bibliotecii Județene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea a organizat,  în colaborare cu  

Școala Ștefan cel Mare Focșani, vineri,  30 ianuarie 

2014, activitatea Caragiale și personajele lui.   
La evenimentul găzduit bibliotecă au participat 

elevii coordonați de doamna învățătoare Marcu Alina. 

Activitatea a debutat cu o prezentare Caragiale, prietenul copiilor, urmată de un concurs interactiv, o 

expoziție de carte și desene inspirate din opera scriitorului. 

 

Program: Formare profesională 

Întâlnire profesională 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Sediul central 

Nr. participanți: 39  

Rezumat: Luni, 19 ianuarie 2015, la Sediul 

central – Secția de împrumut – Biblioteca Județeană 

Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat prima 

întâlnire profesională pe anul 2015.  

Întâlnirea a reunit bibliotecari din toate secțiile 

bibliotecii: Imprumut, Periodice, Carte veche, Sala de 

Lectura, Sala internet, Filiala Sud, Centrul de limbi 

străine și Centrul de formare. 

Tematica acestei întâlniri a vizat  aspecte strict 

profesionale privind  Retrospectiva activităților 

Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu pe anul 2014, 

urmată de discuții referitoare la gradul de implicare a 

bibliotecii în viața comunității și înființarea sau  

dezvoltarea unor servicii. 

 În același context a fost prezentată  oferta de cursuri 

pentru comunitate și bibliotecari, oferite prin Centrul de 

formare al Bibliotecii Județene Vrancea  și prin 

ANBPR.   

  De asemenea au fost făcute propuneri pentru 

proiecte culturale pentru anul 2015 și s-au stabilit 

bibliotecarii responsabili pentru derularea acestora.  

Ordinea de zi a fost completată de problemele 

organizatorice apărute în fiecare secție și modalități de rezolvare ale acestora în timp util.  
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FEBRUARIE 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Concursul de creaţie literară  “Oana  Diana  Renea” ediţia a III-a 

Festivitate de premiere 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Școala Ștefan cel Mare Focșani, 

prof. Valeriu Anghel, prof. dr. Costică Neagu.  

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și 

tineret Oana Diana Renea 

Nr. participanți:33 ; Expoziții carte:1 ; 

Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:18 ;  

Rezumat: Cea de a III-a ediție a Concursului  de 

creaţie literară  “Oana  Diana  Renea”, organizat 

de Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea,  a ajuns la final in luna februarie 2015.  
Acest concurs, este organizat în memoria 

poetei Oana Diana Renea, de la moartea cărei pe 4 februarie 2015 s-au împlinit 5 ani, autor de cărţi 

pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Concursul are scopul de  a stimula creaţia 

literară în rândul copiilor de vârstă şcolară din clasele  I-

VIII şi se organizează cu acordul şi sprijinul familiei 

autoarei – doamna  profesoară Afrodita Renea şi domnul 

profesor Victor Renea. 

La cele trei ediţii, desfăşurate până acum, au 

participat peste 370 de elevi ce au fost recompensați cu 

diplome, premii, cărţi şi rechizite.  

Versuri ninse - tema acestei ediţii a fost o nouă 

provocare pentru micii scriitori de poezie, din clasele I-

VIII, care prin creaţiile lor, inspirate de anotimpul iarnă,  

şi-au putut  dezvălui sentimente, amintiri sau gânduri din 

lumea copilăriei. Biblioteca mulţumeşte elevilor pentru 

participare şi cadrelor didactice pentru implicarea,  la 

toate ediţiile concursului, în coordonarea și pregătirea 

elevilor.  

Programul, de anul acesta,  dedicat Oanei 

Diana Renea, a cuprins vernisajul expoziției de carte, 

un scurt moment poetic,  prezentarea vieții și activității 

literare a poetei, alocuțiunile membrilor juriului, prof. 

dr. Costică Neagu şi prof. Valeriu Anghel urmate de 

sesiunea de acordare a premiilor și a diplomelor de 

participare a elevilor.  

 Momentul dedicat poetei Oana Diana Renea a 

fost pus în scenă de elevii de la Şcoala Ştefan cel 

Mare Focşani, coordonaţi de doamna învăţătoare 

Lupu Daniela și în prezenţa mamei autoarei, doamna profesori Afrodita Renea, au fost premiaţi 

câştigătorii acestei ediţii: marele premiu – Olaru Tudor Călin, Focșani; premiul I (cls. V-VIII) 

Tofăleanu Bogdan, Răcoasa; premiul I (cls. I-IV) Găure Daria, Răcoasa. 
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Program: Lectură, cultură 

Fiinţa dorului , Grigore Vieru - 80 de ani de la naştere 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Ansamblul folcloric “Ţara 

Vrancei”; Asociația Culturală Duiliu 

Zamfirescu, profesor Valeriu Anghel 

Loc de desfășurare: Cinema Balada 

Nr. participanți:200 ; Expoziții carte:1 

; Altfel de expoziții: 1 ; Nr doc. 

expuse: 24 ;  

Rezumat: Vineri, 13 februarie 2015, Sala de 

Lectură şi Internet a Bibliotecii Judeţene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat în 

parteneriat cu Ansamblul folcloric “Ţara 

Vrancei”, spectacolul de muzică şi 

poezie “Fiinţa dorului – Grigore Vieru”-80 de 

ani de la naştere (1935-2015). 
Invitaţii speciali ai acestui eveniment au fost Gheorghe Andrei Neagu, Preşedintele Asociaţiei 

Culturale “Duiliu Zamfirescu” şi profesorul Valeriu Anghel.  

Recitalul de poezie – Grigore Vieru a fost susţinut de 

bibliotecari şi voluntari ai bibliotecii noastre. În holul Sălii Balada 

din Focşani a fost organizată expoziţia de carte şi materiale 

biografice Grigore Vieru.  

Evenimentul a fost deschis de filmul documentar despre 

viaţa şi opera poetului realizat de colectivul Sălii de Lectură şi 

Internet.  
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Program: Lectură, cultură 

Profil de autor - Rodica Soreanu 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Cenaclul Duiliu Zamfirescu,  Asociaţia 

Culturală Duiliu Zamfirescu şi  Liga scriitorilor Filiala 

Vrancea 

Loc de desfășurare: Sediul Central 

Nr. participanți: 32 

Rezumat: 
Biblioteca 

Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat luni, 16 

februarie 2015, ora 17.00,   un evenimentul literar. 
Evenimentul a fost prilejuit de semnalarea ultimelor apariţii 

editoriale semnate de autoare şi a cuprins prezentarea volumelor: 

 CONŞTIINŢĂ DE CRISTAL, ediţia a II - a, volum de 

proză apărut la editura Armonii Culturale, Adjud; 2014 

 NESOMNUL FLORILOR, volum de poezii, apărut la 

Editura Singur, Târgovişte, 2014; 

 TRUP DE AER, volum de poezii, apărut la editura 

Dandes Press, Drobeta Turnu –Severin, 2014; 

 STRADA INELULUI, volum de proză scurtă, apărut la 

Editura Armonii Culturale, Adjud,2014. 

 La acest eveniment, alături de autoare, au fost prezenți scriitorii 

vrânceni, membrii ai Cenaclului Duiliu Zamfirescu, ai Asociaţiei 

Culturale Duiliu Zamfirescu şi ai Ligii scriitorilor Filiala 

Vrancea. 

 

Program: colaborări internaționale 

Volum bilingv dedicat românilor din Italia  

În spiritul colaborării cu Asociaţia Culturală Dacia din Borgaro 

Torinese – Italia, al cărei coordonator este doamna Mariana Iacob,  

originară din Vrancea, Biblioteca Judeţeană şi-a îmbogăţit colecţia de 

carte, cu antologia bilingvă de poezie română “Poesia romena – sogno 

suono segno”. Saggi & Antologia con testo a fronte ” tradusă în limba 

italiană de Geo Vasile, prestigios italienist, scriitor şi critic literar.  

Volumul, donaţie onorantă pentru noi, cu dedicaţia “Un 

piccolo regalo da parte di Biblioteca Borgaro Torinese, cuprinde în 

cele 616 pagini, zeci de poezii din opera a 37 de poeţi români, de la 

Mihai Eminescu, până la Miruna Vlada. Autorul antologiei, Geo 

Vlad, este laureat al Premiului pentru traducerea şi promovarea operei 

eminesciene în străinătate  

              Apreciem publicarea acestui volum ca pe o realizare 

deosebită care susţine ideea de interculturalitate şi care promovează,  

într-un mod original, cultura română în Italia, ţinând cont de istoria 

îndelungată a relaţiilor şi afinităţilor dintre cele două ţări, dar şi de 

prezenţa, astăzi, a unei numeroase comunităţi de români în Italia. 

Volumul a intrat în colecţia de carte italiana a bibliotecii noastre şi a fost prezentat de Ziua mondiala a 

poeziei - 21 martie, într-un recital de poezie în mai multe limbi. 
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect: BIBLIOPOVESTAȘII  

Program de voluntariat prin care oamenii trec de la idee la faptă 

  

Organizator: PRO VOBIS - Centrul Național de Resurse pentru 

Voluntariat, în parteneriat cu ANBPR și Biblioteca Judeţeană 

Vrancea,   

Parteneri: biblioteci publice locale – Adjud, Mărășești, Panciu, 

Odobești, Broșteni, Gugești și Homocea 

Loc de desfășurare: județul Vrancea, spații publice, autobuze, 

spitale, policlinici, scoli, licee, parcuri etc 

Nr. de beneficiari: 6152 copii, tineri, adulți sau vârstnici din  

Vrancea; 

 Rezumat: Promovarea lecturii și a serviciilor de bibliotecă cu 

sprijinul voluntarilor vrânceni este scopul programului de 

voluntariat BIBLIOPOVESTAȘII, derulat de Biblioteca 

Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea în perioada octombrie 

2014 – iunie 

2015.  
Acest program a început în octombrie cu 

selectarea a 7 biblioteci locale – Adjud, Mărășești, 

Panciu, Odobești, Broșteni, Gugești și Homocea 

care sunt partenerele Bibliotecii Județene în acest 

program și care vor contribui împreună cu 

voluntarii lor, la (re)inventarea spațiului clasic și 

binecunoscut al bibliotecilor publice. A continuat 

apoi cu selectarea voluntarilor, pregătirea lor, 

organizarea și derularea cursurilor, interpretarea de 

povești sau poezii, dotarea autobuzelor cu biblioteci 

mobile și înființarea clubului de dezbateri a liceenilor 

focșăneni.  

Prin activitățile derulate de voluntarii vrânceni 

aceștia au POVESTIT  lumii despre BIBLIOTECĂ și 

despre dragul de a citi. Despre implicare și 

transformare. Despre cine este și poate deveni 

BIBLIOTECA PUBLICĂ: spațiul dedicat 

oportunităților de învățare şi dezvoltare continuă, cu 

acces la informația tipărită sau electronică dar şi un loc 

unde ideile noi de proiecte vor putea fi puse în aplicare 

cu și pentru comunitatea vrânceană. 

În luna februarie programul a ajuns la jumătate. 

POVESTEA a continuat în cele 8 biblioteci vrâncene implicate au făcut voluntariat 71 de oameni: 

elevi, studenți, cadre didactice, traineri, șomeri și pensionari. Oameni care au citit povești în spații 

neconvenționale: autobuze, cafenele, centre de copii și în școli și grădinițe. Oameni care au creat 

servicii noi de bibliotecă prin cursurile livrate și care contribuie la oferirea de oportunități de învățare 

pe tot parcursul vieții.  
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 Programul de voluntariat 

BBIBLIOPOVESTAȘII a scos cărțile din bibliotecă 

și le-a adus mai aproape de oameni, interpretându-le 

sau dăruindu-le în autobuze și a creat peste 30 de 

servicii noi în bibliotecile implicate. În acest fel, 

voluntarii noștri povestesc despre bibliotecă, lectură 

și oameni frumoși. Peste 500 de cărți din donațiile 

vrâncenilor au ajuns înapoi la oameni, aceștia 

găsindu-le în autobuzele sau microbuzele din județ 

pentru a le face călătoria mai plăcută. Și pentru a-i 

face să creadă în puterea cuvântului scris sau rostit.  

În multe autobuze și microbuze din Vrancea, 

oameni au ascultat povești și înțeleg că 

BIBLIOTECA vine în mijlocul lor pentru a aduce mai 

aproape cartea și lectura. Biblioteca publică este mai 

aproape de nevoile și așteptările comunității și împreună 

construim un spațiu în care fiecare persoană poate fi, în 

aceeași măsură, învățat sau învățăcel.  

Se desfășoară deja peste 30 de cursuri la nivelul 

celor 8 biblioteci vrâncene. Sunt oferite copiilor, 

adolescenților, tinerilor, adulților și vârstnicilor cursuri de  

inițiere în utilizarea calculatorului și internetului, limbi 

străine, comunicare și negociere, managementul 

conflictelor, dezvoltare personală, fotografie, perceperea 

senzorială a naturii, handmade, și pictură.  

Implicarea în acest program a fost o schimbare 

majoră în viața tuturor voluntarilor din biblioteci. 

Dăruiesc acum mai mult din ceea ce sunt și ceea ce știu. Interacționează mai mult cu oamenii și, învață 

la rândul lor, să comunice mai bine. Și-au făcut prieteni noi și împreună au trecut bariera emoțiilor, a 

indiferenței celor din jur sau a succesului. Au primit aplauze, îmbrățișări, critici sau felicitări de la 

oamenii care le-au intrat în viață datorită acestui program de voluntariat.  

Vom continua toate lucrurile bune și frumoase născute odată cu ideea de BIBLIOPOVESTAȘ. 

Le vom schimba pe cele care nu merg așa cum își 

doresc oamenii de lângă noi și le vom pregăti 

surprize tuturor, dovedindu-le că schimbarea nu vine 

de la sine. Nu se întâmplă dacă stai pe margine și 

doar vorbești. Ci se întâmplă atunci când te implici 

și faci lucruri cu mâna ta. Sau cu sufletul. A face 

voluntariat înseamnă să arăți că-ți pasă de locul în 

care trăiești. Și că TU, omule drag, ești alternativa la 

ceea ce vrei să schimbi pentru un oraș mai frumos, 

pentru oameni mai buni și pentru o BIBLIOTECĂ 

ce-ți poate oferi cu adevărat ceea ce îți dorești.   

Programul de voluntariat BiblioPovestașii 

are loc în cadrul proiectului național “Raftul cu inițiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat în 

biblioteci”, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România și 

implementat de Pro Vobis-Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, în parteneriat cu ANBPR. 
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Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

IN MEMORIAM: Mircea Dinutz 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Sediul central 

Expoziții carte:1 ; Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:18 ;  

Rezumat: În urma cu 2 ani, pe 19 februarie 2013, se stingea din viaţă 

Mircea Dinutz, criticul şi istoricul literar, profesorul de limbă şi literatură 

română şi limbă latină. Unul dintre oamenii de elită ai culturii vrâncene, 

autor a sute de studii de critică şi istorie literară, publicate în revistele de 

cultură din ţară, Mircea Dinutz este şi părintele a opt cărţi de critică şi 

istorie literară.  
În martie 2008 Mircea Dinutz a devenit membru al Uniunii 

Scriitorilor din Romania, şi preia ca redactor şef Revista Pro Saeculum, 

publicaţie de elită de cultură din Vrancea, ducând mai departe munca  

regretatului  publicist Alexandru Deşliu.  

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.  

După moartea sa, la sfârșitul anului 2013, 

cu sprijinul familiei, donația a ajuns în Biblioteca 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 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.  

Documentele ce compun fondul documentar 

Mircea Dinutz, aflate în stadiul de prelucrare, vor 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. 

 

Program: Lectură, cultură 

Aforismele lui BRÂNCUŞI 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Sediul central 

Expoziții carte:1 ; Altfel de expoziții:1 ; Nr 

doc. expuse:27  

Rezumat: Expoziție  informativă și de popularizare a 

colecției de carte de artă a bibliotecii, organizată cu 

ocazia împlinirii a 39 de ani de la dispariția artistului 

plastic Constantin Brâncuși (19 februarie 1876 - 16 

martie 1957). Sculptor român cu o contribuție 

covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în 

sculptura contemporană. Expoziția a pus în valoare atât 

activitatea sculptorului și artistului omului cât și gândirea acestuia oglindită prin aforisme și citate. 
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Program: Lectură, cultură 

De Dragobete,  poezia se rostește din inimi de îndrăgostiți 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: autobuze, gara Focșani, 

străzi, Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanți: 12; Număr de 

beneficiari 400  

Rezumat: Bibliopovestașii voluntari ai 

Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu 

Vrancea, au sărbătorit Dragobetele  recitând 

poezii de dragoste și cu dragoste în autobuze, în 

gară, pe stradă și la cafenea, pe plaiul focșănean.  

Din sufletul îndrăgostit de iubire și de poezie au oferit, 

pe tot parcursul zilei de 24 februarie, mici surprize  poetice  

călătorilor care folosesc autobuzul.  În aceeași zi, în gara 

Focșani, începând cu ora 17.00,  îndrăgostiții de frumos au 

ascultat versuri și povești despre Dragobete și au primit mici 

daruri de carte din partea bibliotecii. 

Seara, restaurantul Romantic din Focșani a fost gazda 

unei seri de poezie de dragoste, muzică la chitară și cuvinte 

însuflețite de romantism dedicate iubirii. Invitatul de onoare al 

serii a fost poetul focșănean Adrian Mangu iar poeziile sale au 

însuflețit atmosfera. 

Pentru a marca această tradiție românească Secția pentru 

copii și tineret Oana Diana Renea  i-a avut ca invitați pe elevii 

Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Focșani, care, pornind de la 

legenda Dragobetelui, au recitat poezii și au improvizat 

declarații de dragoste Iubirea a fost celebrată printr-o expoziţie 

de carte, pictură și citate  realizată de bibliotecarii secției.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARTIE 

 

Program: Lectură, cultură 

Ziua Internaţională a Francofoniei 

 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Școala Gimnazială  Duiliu 

Zamfirescu Focșani 

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanți:27 ; Expoziții carte:1 ; 

Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse: 16; 
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Rezumat: Ziua Internațională a Francofoniei 

este sărbătorită în fiecare an pe 20 martie și este 

dedicată promovării cooperării dintre statele 

francofone. 
Biblioteca a fost parteneră la un eveniment 

cultural intitulat La francophonie: solidarite et 

amitie, dedicat limbii franceze, promovării 

solidarităţii cooperării între ţările francofone și 

aniversării a 45 de ani de la data fondării în 1970 a 

Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.   

Pe parcursul acțiunii elevii, coordonați de 

doamna prof. Stoian Roxana,  au făcut dovada 

cunoştinţelor despre istoria, cultura şi civilizaţia 

franceză, au prezentat un material în power-point, despre  personalități din cultura și civilizaţia 

franceză şi au susţinut un mini-dialog în limba franceză.  
Elevii au dovedit o bună cunoaștere a culturii și civilizației franceze și au demonstrat  

interacțiunea acesteia cu valorile culturii românești.  

 

Program: Formare profesională 

Atelier: coordonare metodologică - realităţi şi perspective 

  

 

Organizator: Biblioteca Naţională a 

României,  Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” 

Cluj  

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Biblioteca Naţională a 

României din Bucureşti 

Rezumat: Atelierului profesional ce s-a  

desfăşurat în perioada 25-26 martie 2015, 

organizat de Biblioteca Naţională a României şi 

 Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj a 

avut următoarele teme: 

 

 Digitizarea în bibliotecile publice româneşti - contribuţii româneşti la Europeana 

 Activitatea de coordonare metodologică - realităţi şi perspective. 

  Evenimentul a fost găzduit de  Biblioteca Naţională a României din Bucureşti, iar Biblioteca 

Județeană Vrancea a contribuit  la reuşita acestui eveniment profesional prin implicare și participarea a 

doi specialiști din cadrul instituției – bibl. Claudia Hanganu (sef Secție Împrumut) și bibl. Crăciun 

Veronica (sef Birou Metodic).   

Ţinând cont de importanţa dezvoltării de direcţii noi de colaborare între Biblioteca Naţională şi 

bibliotecile judeţene în vederea promovării celor mai bune practici, în activitatea de coordonare 

metodologică și temele de mare actualitate, participarea  bibliotecarilor vrânceni la acest atelier, 

organizat la nivel național, a fost extrem de importantă. 
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Program: Lectură, cultură 

Ziua Internațională a Teatrului 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Școala „Duiliu Zamfirescu” 

Focșani 

Loc de desfășurare: Secția pentru Copii și 

Tineret   

Nr. participanți:23;  

Rezumat: Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a organizat la Secția pentru 

Copii și Tineret o activitate pentru a sărbători  Ziua 

Internațională a Teatrului. 
Sub titlul , elevi ai Școlii „Duiliu Zamfirescu” 

Focșani coordonați de doamna profesor Pompilia 

Bărbosu au pregătit scene de teatru și de improvizație 

teatrală. “Micii actori” au încercat să demonstreze că teatrul este o sursă de divertisment și inspirație 

care are puterea de a uni sufletele, mințile artiștilor și 

spectatorilor. 

În fiecare an de Ziua Mondială a Teatrului, o 

personalitate din lumea artelor spectacolului sau din 

alt domeniu al culturii este invitată să-şi exprime 

gândurile legate de acest eveniment, într-un mesaj 

internaţional, care se difuzează în lumea întreagă, în 

zeci de limbi. Mesajul internaţional din acest an a fost 

semnat de Krzysztof Warlikowski, unul dintre cei mai 

reprezentativi regizori europeni ai generaţiei sale și a 

fost lecturat de elevii implicați în această activitate.  

 

 

 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Contribuţii feminine în literatura vrânceană: 

Medalion Hortensia Papadat-

Bengescu: 60 ani de la moarte” 

 Organizatori: Direcția Județeană pentru Cultură 

Vrancea, Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Biblioteca Județeană 

Vrancea – Sala literaturilor 

Nr. participanți: 52 ; Expoziții carte:2; 

Altfel de expoziții:2; Nr doc. expuse:29;  

Rezumat:Direcția Județeană pentru Cultură 

Vrancea, în colaborare cu Biblioteca Județeană 

”Duiliu Zamfirescu”, Vrancea a organizat, în data de 5 

martie 2015, o serie de  evenimente dedicate 

aniversării a 60 ani de la moartea scriitoarei interbelice Hortensia Papadat-Bengescu. 
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Astfel, la ora 10.00 reprezentanții instituțiilor 

de cultură din județul Vrancea, împreună cu   

oficialități au depus flori la mormântul părinților 

scriitoarei, mormânt clasat ca și Monument Istoric 

sub denumirea de ”Basorelief Zoe şi Dumitru 

Bengescu” - Cod LMI: VN-IV-m-B-06603. Au fost 

prezenți la acest moment comemorativ: 

Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea - dl. 

Ionel Cel Mare, Viceprimarul orașului Focșani – dl. 

Marius Iorga, directorul Direcției de cultură Vrancea 

– dl. Traian Negulescu, Directorul Bibliotecii 

Județene Vrancea  - dna. Teodora Fîntînaru, 

Directorul Teatrului Municipal Mr. Gh. Pastia – dl. 

Sorin Francu, Președintele Asociației Culturale Duiliu 

Zamfirescu – dl. Gheorghe Neagu, dna. Ștefania Oproescu scriitoare și bibliotecari  

Începând cu ora  15.00 la sediul central al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”, Vrancea a 

avut loc colocviul: ”Contribuţii feminine în 

literatura vrânceană: Medalion Hortensia Papadat 

- Bengescu - 60 ani de la moarte”. 

Totodată, colocviul și-a propus să aducă în 

prim plan voci feminine din Vrancea contemporană 

și  au fost invitate s-au prezentat și au vorbit despre 

personalitatea  Hortensiei Papadat - Bengescu: 

scriitoarea și traducătoarea de limbă franceză prof. 

Anișoara Pițu, scriitoarea prof. Antoinette Wornik, 

Elena Stoica - președinte Club Rotary Vrancea și 

jurnalista - prof. Lenormanda Florențiu.  

Hortensia Papadat-Bengescu (8 decembrie 

1876- 5 martie 1955) prozatoare, romancieră și 

nuvelistă din epoca interbelică a ilustrat Focșanii de altădată în opera sa, pe perioada cât a trăit în 

municipiu. 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

BiblioPovestașii din Broșteni 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Biblioteca Publică 

Broșteni 

Nr. participanți: 89 ; Expoziții carte: 

6 ; Altfel de expoziții:6  

Rezumat: Biblioteca Comunală Broşteni, 

judeţul  Vrancea a făcut parte din programul 

de voluntariat BiblioPovestașii, care s-a 

desfășurat până în luna mai 2015, la nivel 

județean, coordonat de Biblioteca Județeană 

Vrancea și care a fost inițiat în proiectului 

național Raftul cu inițiativă, implementat de 

ProVobis și ANBPR.  
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Scopul acestui program este promovarea lecturii și crearea de servicii noi în bibliotecile publice 

din județul Vrancea, cu sprijinul voluntarilor. 

La biblioteca din Broșteni s-au întâmplat lucruri frumoase cu ajutorul celor 10 voluntari din acest 

program.   

Prof. Lungu Gina și elevele Şandru 

Teodora şi Alanei Alice sunt 3 voluntari 

BiblioPovestași care citesc povești și poezii în 

magazine, autobuze,  grădiniţe, şcoli.   

Mai jos ii prezentam și pe cei 7 voluntari 

BiblioPovestași care au coordonat diferite 

cursuri, oferite gratuit locuitorilor din comună, 

la bibliotecă: 

 Engleză pentru copiii cu vârsta între 4 

și 6 ani - prof. Marin Monica și prof. 

Lupaşcu Loredana 

 Franceză pentru copiii cu vârsta între 4 

și 6 ani - prof. Hupcea Oana și prof. 

Badiu Loredana 

 Educaţie pentru sănătate - prof. 

Devetah Doina 

 Mâini îndemânatice - prof Tulache Ana 

 Managementul conflictelor – prof. Lupaşcu Loredana 

 Aliment şi medicament - asistent de farmacie Năstase Silviana 

”Promovăm lectura, oamenii și creăm împreună servicii noi de bibliotecă ce vin în sprijinul 

comunității noastre. Învățăm și construim împreună o bibliotecă puternică și o comunitate implicată. 

Voluntariatul este o soluție pentru ceea ce ne dorim bun în viața noastră.” - Loredana Iordache, 

bibliotecar Biblioteca Comunală Broșteni 

 

 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect - Opening Opportunities, ediția a II-a 

 

Organizator: Asociația TechSoup 

Partener:  Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România,  Microsoft România, Biblionet 

România 

Loc de desfășurare: Biblioteca Judeţeană 

Vrancea 

Nr. participanți: 68 

Rezumat: Pe 23 martie 2015, la Biblioteca 

Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, a fost  

lansată ediția a doua a Opening Opportunities, un 

proiect educațional de carieră pentru elevi de 

liceu, creat de Asociația TechSoup în cadrul 
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programului global Microsoft YouthSpark, și derulat în parteneriat cu Asociația Națională a 

Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și programul Biblionet România. 

 Opening Opportunities este un proiect de mentorat 

de carieră în care elevi de liceu au ocazia să 

discute direct și să lucreze intens în grupuri de 

mentorat online restrânse timp de 4 luni cu 

profesioniști IT din Microsoft România. 

Proiectul s-a desfășurat simultan, în perioada 

martie – august 2015, în 14 localități din România 

– București, Buzău, Brașov, Cluj-Napoca, Focșani, 

Iași, Onești, Oradea, Piatra Neamț, Râmnicu 

Vâlcea, Târgoviște, Târgu Jiu, Timișoara și Sibiu – 

prin facilitarea și coordonarea locală a bibliotecilor 

județene și municipale membre ANBPR și 

Biblionet.  

În cadrul sesiunilor de mentorat online, desfășurate pe 

platforma www.openingopportunities.ro, dezvoltată 

pentru acest proiect, elevii vor putea să afle mai multe 

despre oportunitățile de carieră din tehnologie și să 

înțeleagă mai bine abilitățile și cerințele pentru succes 

în această industrie. 

70 de mentori voluntari de la Microsoft 

România au participat anul acesta în proiect și au 

ajutat elevii de liceu să își exerseze abilitățile 

antreprenoriale în IT, să facă primii pași spre 

certificare în tehnologii și să cunoască mai bine 

opțiunile de carieră pe care le au în acest domeniu. 

 

 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiectul SILVER STORIES: Curs de Povești Digitale 

 

 

 

Organizator: Fundaţia Progress,  Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Vrancea 

Loc de desfășurare: Centrul de formare 

Nr. participanți: 10 

Rezumat: Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea şi 

Fundaţia Progress organizează Cursul de formare în metodologia 

Povestirilor Digitale, parte a proiectului Silver Stories (Povestiri 

de Argint) finanţat de Uniunea Europeană prin programul 

Leonardo da Vinci. 
 La acest curs au participat 10 persoane din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea 
care sunt implicate direct şi lucrează cu diverse categorii 
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defavorizate. Cursul s-a  desfășurat la 

Centrul de Formare al Bibliotecii Județene 

Vrancea, în zilele de 16 și 17 martie 2015 

și a fost livrat de formatorul bibliotecii, 

Margareta Tătăruș. 

Silver Stories (2013 – 2015) este 

un parteneriat ce cuprinde universităţi şi 

organizaţii neguvernamentale din 6 ţări, 

condus de către Universitatea din Brighton 

(Marea Britanie), care vizează cercetarea 

şi formarea de profesionişti în 

metodologia povestirilor digitale, 

implicarea părţilor interesate şi educaţia, pentru a forma formatori din rândul persoanelor care 

lucrează cu grupuri vulnerabile din comunitate şi persoane de vârsta a treia. Prin intermediul 

povestirilor digitale aceste categorii defavorizate pot 

folosi mijloacele tehnologiei informatice şi ale 

internetului contribuind la creşterea abilităţii acestora 

de a integra mai bine în societate.  

 Povestirile se bazează pe experienţele de 

viaţă proprii şi au ca scop stimularea creativităţii şi 

însuşirea unor abilităţi digitale. Ele pot avea şi un 

efect terapeutic pentru că permit împărtăşirea unei 

experienţe personale într-o manieră creativă, 

artistică. Povestirile pot contribui la păstrarea 

identităţii şi memoriei culturale a comunităţilor, sunt 

surse de istorie orală sau îi ajută pe povestitori să 

relateze, să se confrunte şi să integreze o experienţă 

dureroasă.   

În urma participării la acest curs de povestiri digitale cursanţii au realizat în programul 

Windows Movie Maker o povestire digitală după un scenariu propriu, cu sunet şi imagine şi au putut  

la rândul lor să folosească această metodă în programele şi activităţile lor viitoare.  

 

 

  

        APRILIE 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect: SUFLET DE COPIL 

  Ziua internaţională a cărţii pentru copii  

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: DGASPC VN 

Loc de desfășurare: Adăpostul Temporar pentru  

Copilul Delincvent şi din stradă 

Nr. participanți: 18;  

Rezumat: Biblioteca a organizat joi, 2 aprilie 

2015 trei evenimente care au marcat Ziua 

internaţională a cărţii pentru copii. 
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Prima activitate a debutat la ora 11.00, la Adăpostul Temporar pentru  Copilul Delincvent 

şi din stradă, situat în Focşani, Str. Cuza Vodă nr.56, unde a fost lansat Proiectul Suflet de copil.  

Proiectul educaţional Suflet de copil a fost 

iniţiat de Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu 

Vrancea în colaborare cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea 

şi se adresează rezidenţilor Adăpostului Temporar 

pentru Copilul Delincvent şi din stradă.   

  Proiectul a fost primit cu o mare deschidere 

din partea reprezentanţilor D.G.A.S.P.C. Vrancea 

tocmai pentru scopul pe care şi l-a propus biblioteca 

de a desfăşura activităţi educaţionale, de promovare 

a drepturilor copilului şi de a contribui la reinserţia 

familială şi socială a copiilor şi tinerilor primiţi în 

regim de urgenţă, rezidenţi în acest centru. 

Colectivul de bibliotecare de la Secţia pentru copii şi tineret a bibliotecii, care au coordonat 

acest proiect, şi-au propus să realizeze împreună cu 

aceşti tineri mai multe activităţi educaţionale prin care 

vor aduce lumea cărţilor mai aproape de sufletul 

acestor copii.  

Au fost donate cărţi pentru completarea 

bibliotecii pe care o deţine adăpostul, precum și 

rechizite și jucării. Pentru început, au contribuit prin 

donaţii la completarea bibliotecii pe care o deţine 

Adăpostul Temporar pentru  Copilul Delincvent şi din 

stradă şi, pe acest suport, pe viitor vor fi organizate 

expoziţii volante cu desenele şi obiectele realizate de 

aceşti copii instituţionalizaţi. 

 

Program: Lectură, cultură 

Proiect: SERTARUL DIN BIBLIOTECĂ: Ziua porților deschise 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Școala Ștefan cel Mare Focșani 

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret Oana Diana 

Renea 

Nr. participanți: 28; Expoziții carte:2; Altfel de 

expoziții:2 ; Nr doc. expuse:38 ;  

Rezumat: În paralel, pe parcursul zilei de joi, 2 aprilie, la Secţia 

pentru copii şi tineret a fost organizată Ziua Porţilor Deschise în 

care cei care au păşit pragul bibliotecii au fost invitaţi să participe la 

acţiunile interactive Sertarul din bibliotecă.   
 La Sertarul din bibliotecă, activitate dedicată Zilei 

Internaționale a Cărții pentru Copii și ziua de naștere a îndrăgitului 

scriitor de basme Hans Christian Andersen la care au participat elevi 
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ai Școlii Ștefan cel Mare Focșani, cl. I-a, coordonați 

de doamna înv. Gina Călugăru. 

A fost o activitate interactivă, unde copiii au 

descoperit poveștile și personajele îndrăgite prin 

intermediul unor jocuri și ghicitori. 

 La finalul activității a avut loc o tombolă cu 

surprize pentru micuții participanți.  

         Secția pentru Copii si Tineret Oana-Diana 

Renea a pregătit și o expoziție de carte pentru copii 

și o expoziție de desene "Cartea, leagănul 

copilăriei". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Program: Lectură, cultură 

Proiect: Surpriză Literară 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: D.G.A.S.P.C. Vrancea 

G.C.R.S. (Global Confederation of Roumanian 

Students) 

Loc de desfășurare: Sediul Central 

Nr. participanți:80  

Rezumat: Ziua  internaţională a cărţii pentru 

copii a continuat la Sediul Central al Bibliotecii 

Judeţene Vrancea începând cu ora 15.00  unde 

s-a  desfăşurat proiectul Surpriză Literară. 
 Iniţiat de G.C.R.S. (Global 

Confederation of Roumanian Students) în 

colaborare  cu Biblioteca Judeţeană Duiliu 

Zamfirescu Vrancea, proiectul s-a  desfăşurat în Focşani, Adjud şi Panciu avându-i ca parteneri pe 

voluntarii din proiectul  BiblioPOVESTAŞII.   
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Surpriză literară a fost un eveniment 

cultural-educativ cu scop umanitar ce va avea 

ca finalitate dăruirea unor surprize literare şi a 

unor cadouri simbolice (ouă de ciocolată) 

copiilor din orfelinate sau elevilor 

defavorizaţi.  Au fost prezenți la evenimentul 

nostru și 25 de copii de la centrele de copii 

aparținând D.G.A.S.P.C. Vrancea care au 

primit cu drag frumoasele versuri și darurile în 

cărți, ouă de ciocolată și jucării. 

“Principalul mijloc de realizare a 

acestui obiectiv au fost prezentarea unor 

momente poetice din literatura română 

interpretate de voluntarii bibliotecii - BiblioPovestașii, finalizate cu donații sub formă de dulciuri, 

respectiv ouă de ciocolată, pentru a aduce un zâmbet pe chipurile copiilor în aşteptarea sărbătorilor de 

Paște.  

 Mai mult decât atât, proiectul "Surpriză literară" a 

contribuit activ la creșterea interesului pentru creația 

artistică al cărei mijloc de exprimare este 

creativitatea. Pe lângă acestea, un gest plin de 

bunăvoinţă pentru un copil aflat într-un centru de 

plasament nu înseamnă numai un zâmbet și o 

poezie, ci și un gest  de dăruire din partea liceenilor 

care au fost implicaţi. Pentru a spori numărul 

participanţilor la proiect, elevii care au spus "Da" 

provocării au fost recompensaţi de organizaţia 

nonguvernamentala G.C.R.S. cu o diplomă 

recunoscută la nivel naţional/internaţional.  

Evenimentul şi-a propus încurajarea relaţionării elevilor cu pasiuni comune, dar și preocuparea 

şi implicarea acestora în problemele comunităţii. Coordonatorii acestui proiect au fost: Sandu Mihai – 

Director Judeţean, Iamandi Alexandra, Mihai Bucur, Androne Adrian, Lazăr Cosmin, Sorina 

Constandache, Cristina Maria Apostu – Panciu și Margareta Tătăruş – coordonator al programului de 

voluntariat BiblioPovestașii. 
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Clubului de engleză - Five o’clock tea 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Marilena Șerbănut trainer 

Loc de desfășurare: Sediul central 

Nr. participanți: 28 ; Expoziții carte:1  

Rezumat: Un nou club de engleză şi-a  deschis porţile la Biblioteca 

Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea pe 9 aprilie, adresat tuturor 

personelor între 13 şi 50 de ani, care au deja cunoştințe medii de limbă 

engleză şi îşi doresc îmbunătăţirea competenţelor de conversaţie în 

această limbă.  

Clubul, produs al 

voluntariatului de la 

Biblioteca Judeţeană a 

mai multor cadre 

didactice, nu şi-a propus să fie o oră de lectură tipică, ci 

o pilulă de cultură, cu puţină gramatică, literatură şi 

foarte multă conversaţie. 

 Inaugurarea Clubului de engleză a avut loc cu o 

lecţie demonstrativă, interactivă. Membrii clubului au 

propus 

teme, şi 

fiecare 

membru a putut conduce, prin rotaţie, propria-i lecţie de 

limba engleză, în funcţie de tema propusă spre 

dezbatere.  

Printre proiectele clubului s-a numărat şi “Ceaiul 

de la ora 5” (Five o’clock tea), un proiect conceput 

pentru socializare, care a fost, de altfel, una din 

componentele principale ale acestui curs. De asemenea, 

în luna mai a acestui an, Clubul a avut un invitat 

special, un profesor american, care a susținut o 

lecţie practică de engleză americană.  Primii care 

şi-au exprimat dorinţa de a deveni membrii ai 

clubului sunt cei care au participat deja la 

cursurile de engleză conversaţională, organizate 

în ultimele luni la Biblioteca Judeţeană prin 

programul de voluntariat.  
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Program: Lectură, cultură 

Proiect: Să știi mai multe, să fii mai bun! 

Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, 

Partener: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Colegiul Naţional „Unirea”, Colegiul 

Tehnic „Traian Vuia”, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Liceul „Edmond 

Nicolau” , Liceul nr. 2, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, 

Şcoala ”Ştefan cel Mare”, Școala ”Duiliu Zamfirescu”, 

Şcoala “Ion Basgan”, Școala „Nicolae Iorga”, Școala 

”Alexandru Vlahuţă”, Scoala nr 3, nr. 7, Şcoala 

Şerbăneşti, grădiniţele nr. 2, 3, 6, 15 şi 10. 

Loc de desfășurare: Toate secțiile bibliotecii 

Nr. participanți:800;  

Rezumat: Să știi mai multe, să fii mai bun!", 6-10 

aprilie 2015. Toate unităţile de învăţământ din județ au 

desfăşurat programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să 

fii mai bun!” în care elevii au putut alege să meargă la 

muzee, teatru, la film, sau în excursii. Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea s-a implicat şi în 

acest an și a găzduit acest program naţional şi ne-am 

bucurat să vedem că o mare parte din unitățile de 

învățământ au ales BIBLIOTECA. 

Astfel peste 800 de elevi, din aproximativ 20 de 

unități de învățământ din judeţ și din Focşani, au păşit 

pragul bibliotecii cu încredere şi au desfăşurat activităţi 

de cunoaştere, dezvoltare personală, activităţi de 

încurajare şi promovare a lecturii, au fost prezentate 

serviciile bibliotecii grădiniţelor, şcolilor şi liceelor, 

partenere din judeţul Vrancea. În această săptămână, 

elevii au călătorit în lumea cărţilor cunoscute de ei dar 

au descoperit si altele noi, au vizitat depozitele 

bibliotecii de carte curentă sau veche, au urmărit drumul 

unei cărţi de la intrarea în bibliotecă până la raft, s-au 

jucat, au citit, au obținut informaţii despre comunitatea 

europeană, au desenat, au vizionat filme, au ascultat piese de teatru sau poveşti, au comunicat şi au 

învăţat să interacţioneze, au fost personaje de basm, s-au exprimat liber la BIBLIOTECĂ!   

De asemenea, bibliotecile orăşeneşti şi comunale, din tot judeţul au găzduit evenimente din 

programul Şcoala altfel dovedind că BIBLIOTECA PUBLICA este un factor important în procesul de 

educaţie. Dintre participanţii cu unul sau mai multe grupuri amintim: Colegiul Naţional „Unirea”, 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Liceul 

„Edmond Nicolau” , Liceul nr. 2, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Şcoala ”Ştefan cel Mare”, Școala 

”Duiliu Zamfirescu”, Şcoala “Ion Basgan”, Școala „Nicolae Iorga”, Școala ”Alexandru Vlahuţă”, 

Scoala nr 3, nr. 7, Şcoala Vânători, Școala Gologanu, grădiniţele nr. 2, 3, 6, 15 şi 10. 
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Programe: Biblioteca în serviciul comunităţii, 

 Lectură, cultură 

TÂRGUL DE CARTE 
ediţia a X-a, dedicată Zilei Naţionale a Bibliotecarului 

TEMA: Europa - cultură şi identitate 

Organizator:  Consiliul Județean Vrancea, Biblioteca 

Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori, parteneri: Ansamblul Folcloric Țara 

Vrancei Direcția pentru Cultură Vrancea, Clubul Rotary Varana 

Focșani Primăria Odobești, Casa de Cultură C.C. Giurescu 

Odobeşti; Biblioteca Publică Ana Georgescu Odobești; 

Comunitatea Evreilor din Focşani şi Odobeşti, Cercul Militar 

Zonal Vrancea 

Invitat de onoare: Dan Puric 

 Participanti, invitați: Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice; Asociaţia  

Culturală Dacia din Borgaro - Torinese, Italia; Asociația 

Culturală Duiliu Zamfirescu; Asociația Culturală Simion 

Mehedinți; 

Loc de desfășurare: Cinema Balada 

Nr. participanți:4500 ;  

Nr. de edituri participante: 12 

Nr. de volume expuse pentru vânzare: aprox. 10000 

Nr. de volume vândute: 2280 

 

TÂRGUL DE CARTE, ediţia a X-a   

- emblemă a Bibliotecii Judeţene Vrancea - 

 Târgul de carte, ediţia a X-a, organizat 

de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

și Consiliul Județean Vrancea, în parteneriat cu 

Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, şi 

desfăşurat la Focşani în perioada 23 – 26 aprilie 

2015, a demonstrat fără drept de apel că vrâncenii 

iubesc cartea. Dovadă au fost cei peste 4500 de 

vizitatori care au venit la târg şi au profitat din 

plin de oferta generoasă a editurilor participante. 

Această a ediţie dedicată Zilei Naţionale 

a Bibliotecarului, s-a derulat sub tematica 

Europa - cultură şi identitate şi astfel, la Cinema Balada, pe parcursul celor patru zile de târg, s-au 

desfăşurat pentru iubitorii de lectură de toate vârstele, evenimente surpriză, lansări de carte, expoziţii, 

întâlniri cu nume sonore ale culturii naţionale şi locale, scriitori şi invitaţi speciali din Italia, dezbateri 

culturale, toate având ca punct de pornire  lectura şi lumea cărţilor. 
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Corint, Eikon Cluj, Cetatea de Scaun Târgovişte, Art, Andreas, Tritonic, Lider, 

Saeculum, Salonul Literar, Terra Focşani, Atec, edituri importante au adus pentru vrânceni cele mai 

noi apariții editoriale, la prețuri promoționale. 

 La evenimentul de deschidere au fost alături 

reprezentanți ai autorităților locale și județene ai 

instituțiilor vrâncene, dar și invitați speciali, 

colaboratori şi prieteni ai Bibliotecii Județene, din 

țară, dar și din Italia.   De Ziua Națională a 

Bibliotecarilor, invitaţii au adresat cuvinte de 

apreciere și, firește, câte un sincer „La mulți ani!” 

celor ce și-au unit eforturile dăruindu-se acestei 

nobile profesii.  

         „Urez «La mulți ani!», din suflet, colegilor mei 

bibliotecari de aici, din această sală, din acest județ 

și din țara noastră. Mulțumesc pentru tot ce fac, pentru răbdare și pentru afecțiunea pe care o așează 

în fiecare gest al lor, în profesia aceasta a bibliotecarilor.  

Acest eveniment, cea de a X-a ediție a 

Târgului de carte, desfăşurat în acest an, pe 

durata a patru zile, este deja o emblemă 

pentru noi, Biblioteca Județeană - și îmi place 

să cred că și pentru orașul și județul nostru - 

și pentru faptul că întotdeauna ne străduim să 

vă confirmăm așteptările, dar și pentru faptul 

că de fiecare dată, în aceste zece ediții, am 

avut aproape de noi oameni importanți, care 

au dorit să ne sprijine, și au făcut-o, care ne-

au înțeles străduința”, a spus Teodora 

Fîntînaru, directorul Bibliotecii Vrancea în 

deschiderea evenimentului. 

Alături de bibliotecari, scriitori, editori și mulți iubitori de lectură, membri ai comunității, au 

fost prezenți la festivitatea de deschidere și vicepreședinții Consiliului Județean Vrancea dl. Dragoș 

Bîrlădeanu și  dl. Ionel Cel-Mare, dl. Marius Iorga - viceprimar şi reprezentanți ai Consiliului Local 

Focșani, dl. Traian Negulescu - directorul 

Direcției pentru Cultură, dna. Maria Murgoci - 

directorul Ansamblului Folcloric Țara Vrancei 

şi gazda evenimentului, dar și dl.  Dragoș 

Neagu - președintele Asociației Naționale a 

Bibliotecilor Publice din România,  şi nu în 

ultimul rând delegația Asociației „Dacia” din 

Italia, condusă de președinta acesteia,  dna. 

Mariana Iacob.  
La rândul său, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vrancea, dl. Dragoș 

Bîrlădeanu, s-a declarat onorat de participarea 

la acest eveniment și a transmis felicitări Bibliotecii Județene. „Transmit din partea conducerii 
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Consiliului Judeţean Vrancea şi a domnului preşedinte Marian Oprişan, întregii echipe a bibliotecii, 

sincere felicitări și la mulți ani! Sunt convins că și această ediție va avea un real succes. Vă doresc 

mult succes în activitățile viitoare și vă asigurăm, ca întotdeauna, de tot sprijinul nostru”. 

  Viceprimarul  Marius Iorga a adus în 

atenție importanța lecturii în viața fiecăruia 

dintre noi și a adresat un cuvânt organizatorilor 

Târgului. „Nu toată lumea știe că a fi 

bibliotecar este o muncă foarte grea. A fi 

bibliotecar nu înseamnă numai a gestiona o 

carte într-un raft și a o scutura de praf când și 

când, ci înseamnă a ne determina pe noi să 

revenim la dragostea pentru carte. 

        Dragoș Neagu, președintele Asociației 

Naționale a Bibliotecilor Publice din România 

și directorul Bibliotecii Județene Brăila a 

remarcat, în cuvântul său, faptul că deja tradiţionalul Târg de carte focșănean se înscrie ca  un proiect 

inovator în zona de  Sud-Est a României „Într-o mare măsură, vreau astăzi să mă gândesc la 

profesioniștii care sunt aici de față, să le urez la mulți ani bibliotecarilor. Credem că este un aport 

adus comunității în a oferi un astfel de târg și 

a-i crea posibilitatea de a achiziționa cărți la 

un preț foarte bun, și astfel, de a apropia 

comunitatea de bibliotecă, și de informație, și 

cultură în general”. 

Președinta Clubului Rotary Varana 

Focșani, doamna Elena Stoica, a exprimat 

bucuria membrilor acestui club de a aduce un 

dar de suflet oamenilor din comunitate cu 

prilejul Târgului de carte, chiar în prima zi de 

desfășurare a acestuia, prin conferința 

„Identitatea românească în context european” 

susținută de omul de cultură Dan Puric. „Pentru noi este o mare onoare, o mare plăcere, o mare 

bucurie să fim aici. Sunt 10 ani de când acești 

oameni minunați reușesc să organizeze acest 

eveniment. Mă bucur enorm că sunt oameni 

adevărați care participă și care an de an 

susțin acest eveniment. Noi, cei care suntem în 

comunitatea locală, care facem parte din ea, 

nu puteam să stăm indiferenți la eforturile 

lor.”  

În semn de preţuire pentru susţinerea 

proiectelor şi pentru promovarea culturii 

vrâncene, susținătorilor Bibliotecii Județene 

le-au fost oferite, din partea instituției, Diplome de Recunoștință.    

Colocviul Europa – Cultură și identitate  a fost următorul punct din programul Târgului de 

carte care a debutat cu prezentări susţinute de Teodora Fîntînaru - director al Bibliotecii Judeţene 
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„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Victor-Traian Negulescu - director al Direcției pentru Cultură Vrancea, 

Dragoș Adrian Neagu - președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR) și director al Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila.  

    Asociația Culturală „Dacia” din 

Borgaro – Torinese din  Italia a prezentat 

„Tradiție și cultură națională: instrumente de 

integrare”, prin intermediul doamnei Mariana 

Grădinaru Iacob, preşedinta Asociației Culturale 

Dacia şi al membrilor Natalia Elinoiu și Cosmin 

Ghircoiaș  

  Adrian Țiglea, bibliotecar al Bibliotecii 

Județene Vrancea a prezentat detalii despre 

realizarea volumului Europa: ghid de termeni 

pentru o societate multiculturală”, şi membrii 

clubului de limba italiană din cadrul bibliotecii, 

coordonaţi de Marilena Șerbănuț – voluntar, au prezentat Cultura rende liberi. 

Un eveniment cu totul special l-a constituit cel dedicat Zilei Naţionale a Bibliotecarului, 

intitulat Biblioteca în inima comunităţii: proiecte de succes.  

Adriana Bratie, bibliotecar la Biblioteca Publică Năruja, a adus în atenția participanților la 

Târgul de carte prezentarea „Ouăle încondeiate: neprețuit tezaur al tradițiilor noastre vrâncenești”.  

Margareta Tătăruș, bibliotecar trainer și formator Centrului de Formare al Bibliotecii 

Vrancea, a susţinut o prezentare a Programului de voluntariat BiblioPovestașii, moment urmat de o 

sesiune de premiere a voluntarilor care au promovat lectura în comunitatea vrânceană. 

Reprezentanții Filialei Vrancea a Asociației ANBPR au avut o sesiune aparte în care au fost 

primiţi noi membri, și au fost premiaţi bibliotecarii care au avut activităţi deosebite şi s-au remarcat la 

nivel naţional.  În acest context, d-na Silvia Nestorescu, coordonator Formare Profesională ANBPR a 

înmânat diplome bibliotecarilor vrânceni absolvenți ai programului de perfecţionare. 

Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul de folclor al Ansamblului Folcloric Ţara Vrancei şi 

care a fost darul de suflet oferit iubitorilor de tradiţii prezenţi în sală. 

Un moment special, al primei zi de târg, a 

fost conferința Identitatea românească în context 

european susținută de omul de cultură Dan 

Puric. Evenimentul a fost finanțat de Clubul 

Rotary Varana Focșani, iar intrarea gratuită a fost 

o surpriză plăcută pentru publicul numeros.  

Spectacolul eveniment s-a materializat 

într-o seară frumoasă alături de sute de spectatori 

şi de un maestru care a captat atenţia publicului 

imediat ce a intrat pe scenă. Venit la Focşani 

pentru a conferenţia pe tema identităţii româneşti 

în context european, Dan Puric a subliniat rolul valorilor tradiţionale ale românilor şi importanţa 

tezaurizării acestora. 

Timp de două ore, Sala Balada a devenit neîncăpătoare  pentru publicul interesat  care a venit la 

întâlnirea cu actorul, regizorul și scriitorul Dan Puric: reprezentanţi ai  administrației publice locale și 

centrale, profesori, oameni de cultură  au așteptat apariția celui care revoluționează discursul armonios, 
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care a vorbit despre România ca un spaţiu al 

dilemelor, despre identitatea socială şi identitatea 

transcedentală a românilor, despre agerimea minţii 

româneşti, despre potenţialitatea genială a tineretului 

şi  reperele sufleteşti ale acestora, despre certitudinea 

valorilor naţionale şi multe alte subiecte prezentate 

într-un discurs caracteristic actorului şi omului de 

cultură. 

După sesiunea de autografe dedicată publicului 

larg, Dan Puric a dorit să încheie seara cu o întâlnire 

de suflet cu bibliotecarii vrânceni, pentru ai cunoaşte 

mai bine şi pentru ai felicita de Ziua Naţională a 

Bibliotecarului.  

 Evenimentele celei de a doua zi a Târgului de carte au debutat cu o vizită documentară 

la Biblioteca orășenească Ana Georgescu din Odobești găzduită cu profesionalism de Romeo Valentin 

Muscă, directorul Casei de Cultură C.C. Giurescu Odobeşti. În cadrul programului au avut loc 

prezentarea aplicaţiilor programului de bibliotecă TinREAD, inaugurarea  Secţiei pentru copii  şi 

acordarea numelui Maria Burada și lansări de carte ale autorului Bogdan Constantin Dogaru: Societăţi 

de binefacere evreieşti din judeţul Putna şi Evreii din judeţul Putna - Vrancea în Armata Română, 

lucrări documentate în fondurile arhivistice româneşti, care oferă o nouă perspectiva unui subiect mai 

puţin cunoscut. 

La acest eveniment au participat Biblioteca Judeţeană Vrancea, Comunitatea Evreilor din 

Focşani şi Odobeşti, Cercul Militar Zonal Vrancea, Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic din Odobeşti. 

După amiaza a fost rezervată lansărilor de carte din domenii diverse: Căsătoria între stabilitate 

și disoluție - autor Iulian Apostu, Crime la festival - autor Lucia Verona, 9 Istorii reutilizate şi 

Numărătoare inversă - autor Eugen Lenghel, Terapie pentru crimă - autor Bogdan Hrib, 

Capitalismul. O fi sau o nu fi şi Subiectiv - autor 

Andrei Slăvuţeanu.  

Sesiunea a continuat cu prezentarea a două 

volume dedicate memoriei Vrancei:  Sârbi – podgorie 

domnească  și Jariștea Vrancei: Album - autor Romeo 

Valentin Muscă. Acestea au fost prezentate de autor 

care a vorbit despre încercarea de reconstituire pe bază 

de documente a istoriei viilor domneşti din satul Sârbi, 

comuna Ţifeşti şi a amintit despre faptul că puţini 

vrânceni cunosc faptul ca Eustraţie Dabija este 

singurul domnitor moldav originar din fostul ţinut al 

Putnei.    

Totodată, au fost  prezentate volumele: 150 grammi di poesia d'amore: 150 de grame de poezie 

de dragoste, (volum de poezie bilingv italian - român) şi Morarul zeilor: Poezii din străinătate ale 

poetului Viorel Boldiş, poet din diaspora românească din Italia, care recitat din  poeziile sale în 

română şi italiană.  

Colaboratorii mass-media au primit Diploma cum Laude pentru sprijin şi profesionalism, 

pentru modul obiectiv prin care au promovat imaginea bibliotecii de-a lungul timpului, contribuind la 

reuşita evenimentelor are au rămas astfel în memoria vrâncenilor ca momente culturale de referinţă. 
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Pentru  devotamentul în însoţirea cu 

lectura şi pentru respectul faţă de carte, 

bibliotecă şi bibliotecar au fost răsplătiţi cu 

diplome cititori fideli din toate categoriile de 

vârstă şi socioprofesionale. 

 Ziua de sâmbătă a început cu 

lansările de carte dedicate scriitorilor 

vrânceni: Gheorghe Andrei Neagu cu 

volumele Tribulaţii paseiste și Poemele din 

templu, Dumitru Coşereanu  cu volumul 

Pompei Fregatta şi Culiță Ioan Ușurelu  cu  

Jurnalul unui singuratic şi Colosul din Focșani - monografie romanţată a fabricii ISEH .   

A urmat lansarea volumului Oana - Diana Renea: Biobibliografie, volum editat de Biblioteca 

Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea şi coordonat de Maria Cristina Olaru, bibliotecar. În acest 

context a fost prezentat acest volum ce conţine repere marcante din viaţa şi scrierile autoarei, apariţia 

acestuia fiind o contribuţie necesară a Bibliotecii Judeţene Vrancea la memoria culturală a comunităţii 

noastre.  Elevii Şcolii Ştefan cel Mare din Focşani au prezentat momentul  In memoriam Oana - Diana 

Renea,  urmaţi de elevii Şcolii Gimnaziale Regina Maria din Vintileasca care au susţinut, în încheiere, 

un bogat şi antrenant program artistic.  

 Duminica, ultima zi a Târgului de carte, a fost dedicată lansărilor şi prezentării a doi autori 

vrânceni Costică Neagu şi Janine Vadislav, prieteni de suflet ai bibliotecii, un eveniment emoţionant 

la care au participat bibliotecari, scriitori şi iubitori de lectură. Volumele celor doi autori, deşi din 

domenii diferite, au în comun încercarea de a păstra şi readuce în atenţia cititorilor valorile spirituale 

vrâncene şi memoria afectivă a comunităţii noastre.  

Cele patru  zile de manifestări, ale celei de a X – ediţii a Târgului de carte, au fost pline de 

evenimente şi încărcate de emoţii pentru bibliotecari. Conform monitorizării zilnice realizate de către 

organizatori, au participat la evenimente sau ca simpli vizitatori ai târgului peste 4500 de membri ai 

comunităţii vrâncene.  

Cum editurile au venit pregătite cu cele mai noi titluri şi preţuri promoţionale,  pentru o mare 

parte din vizitatori, târgul a constituit ocazia perfectă de a cumpăra, pentru biblioteca personală,  cărţi 

din cele mai diverse domenii ca istorie, geografie, beletristică, cărţi pentru copii sau enciclopedii. 

Astfel peste 2280 de cărţi, din peste 10000 de titluri expuse la standurile editurilor, au ajuns în casele 

vrâncenilor. 

Pentru a marca 10 ediţii de tradiţie şi prin 

organizarea de Ziua Naţională a Bibliotecarului, 

TÂRGUL DE CARTE de la Focşani a îmbrăcat, 

anul acesta, un caracter festiv prin diversitatea 

evenimentelor pregătite, însumând  32 de 

prezentări publice şi 29 de lansări de carte.   

Mulţumim tuturor celor care au contribuit 

la reuşita acestui TÂRG DE CARTE, 

transformându-l într-o sărbătoare a cărţii şi nu în 

ultimul rând, mulţumim celor care prin simpla lor 

trecere printre standurile de cărţi au demonstrat 

respect pentru cuvântul scris şi au răsplătit astfel strădania bibliotecarilor.  
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PROGRAM  

 

JOI, 23 APRILIE 

Ora 10
00    

Festivitatea de deschidere a Târgului de carte 

- alocuţiunile oficialităţilor 

- sesiune de premiere 

Ora 10
30 

   Europa -  Cultură şi identitate: colocviu 

Participă: 

 Teodora Fîntînaru, Director al Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea 

 Victor-Traian Negulescu, Director al Direcției pentru Cultură Vrancea 

 Maria Murgoci, Director Ansamblul Folcloric Țara Vrancei 

 Dragoș Adrian Neagu, Președinte Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR), director Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila 

 Asociaţia  Culturală Dacia din Borgaro - Torinese, Italia 

- TRADIŢIE ŞI CULTURĂ NAŢIONALĂ: instrumente de integrare 

prezintă: 

Mariana Grădinaru Iacob – preşedinte Asociația Culturală Dacia,  Natalia Elinoiu, Cosmin Ghircoiaș -  

membri Asociația Culturală Dacia; Vindrola Stefano, Iacob Mircea - Centrul de tineret 

 Biblioteca  Municipală B.P. Hasdeu, Chişinău  
- CHIȘINĂUL MULTICULTURAL 

prezintă: 

Elena Butucel, prim vice director, Ludmila Pînzari, director adjunct  

- SESIUNE DE PREMIERE 

 Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, moderator Adrian Ţiglea 

- COLECȚII DE CARTE ROMÂNEASCĂ ÎN STRĂINĂTATE  

prezintă: 

                             Maria Cristina Olaru, bibliotecar 

- EUROPA: ghid de termeni pentru o societate multiculturală  

prezintă: 

Adrian Țiglea, bibliotecar 

- CULTURA RENDE LIBERI: Club de limbă italiană,  

prezintă: 

Marilena Șerbănuț, voluntar trainer al Bibliotecii Judeţene Vrancea 

 

Ora 12
30

 - 14
00

  Eveniment dedicat Zilei Naţionale a Bibliotecarului 

Biblioteca în inima comunităţii: proiecte de succes 

 PROFIL DE AUTOR: Dumitru Crudu, director Filiala Ştefan cel Mare  Chișinău, scriitor 

    prezintă: 

Gheorghe Andrei Neagu, scriitor - Președinte Asociația Culturală Duiliu Zamfirescu Gabriel 

Funica - bibliotecar Biblioteca Județeană Vrancea 

 

 DILEMELE CĂRTILOR ELECTRONICE: Experiența Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu      

prezintă: 

delegația Bibliotecii Municipale Chișinău 

 

 OUĂLE ÎNCONDEIATE: NEPREȚUIT TEZAUR AL TRADIȚIILOR NOASTRE VRÂNCENEȘTI  

prezintă: 

Adriana Bratie, bibliotecar Biblioteca Publică Năruja 

 BIBLIOPOVESTAȘII: prezentarea proiectului; sesiune de premiere voluntari 

  prezintă: 

Margareta Tătăruș, bibliotecar trainer Biblioteca Județeană Vrancea 
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 OAMENI AI COMUNITĂȚII: mesaj pentru bibliotecari  

Elena Stoica, președinte Club Rotary Varana Focșani  

 ASOCIAŢIA ANBPR -  Filiala Vrancea: Primirea noilor membri; Înmânare diplome cursuri ANBPR;  

sesiune premiere membri Filiala ANBPR Vrancea 

 SPECTACOL FESTIV ANSAMBLUL FOLCLORIC ȚARA VRANCEI 

Maria Murgoci, Director Ansamblul Folcloric Țara Vrancei 

 

Ora 18
00  

IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN:  conferință susținută de DAN 

PURIC:  

- Eveniment organizat de Clubul Rotary Varana Focşani - Preşedinte, doamna Elena Stoica, în 

parteneriat cu  Biblioteca Judeţeană Vrancea şi Direcţia de Cultură Vrancea.  

  

VINERI, 24 APRILIE 

Ora 10
00

   Vizită documentară Biblioteca orăşenească Ana Georgescu Odobeşti 

- alocuţiunile oficialităţilor:  dl. Daniel Gheorghe Nicolaş – primar Odobeşti, dl. Florin 

Vetrescu  - Viceprimar, dl. Romeo Valentin Muscă - director Casa de Cultură C.C. Giurescu Odobeşti 

- Lansarea programului de bibliotecă TinREAD 

- Inaugurarea  Secţia pentru copii  şi acordarea numelui MARIA BURADA 

Sesiune de lansări și prezentări de carte 

Bogdan Constantin Dogaru  
- Societăţi de binefacere evreieşti din judeţul Putna - Vrancea (sfârşitul sec. XIX - prima 

jumătate a sec. XX), Ed. Hasefer, Bucuresti, 2015  

- Evreii din jud. Putna-Vrancea în Armata Română, Hasefer, 2014  

Vizită la Hrubele Odobeşti  
Organizatori: 

Primăria Odobeşti, Casa de Cultură C.C. Giurescu Odobeşti 

Biblioteca orăşenească Ana Georgescu Odobeşti 

Participă: 

Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu Chişinău 

Comunitatea Evreilor din Focşani şi  Odobeşti, Cercul Militar Zonal Vrancea 

Liceul Teoretic din Odobeşti, Liceul Tehnologic din Odobeşti 

Ora 16.30 - sesiune de premiere cititori, colaboratori mass media 

Ora 17
00

   Sesiune de lansări și prezentări de carte 

 Editura Tritonic 

- Căsătoria între stabilitate și disoluție, Editura Tritonic, 2014 – autor Iulian Apostu 

- Crime la festival, Editura Tritonic, 2014  – autor Lucia Verona 

- 9 Istorii reutilizate, Editura Litera, 2014 - autor Eugen Lenghel 

-  Numărătoare inversă, Editura Tritonic, 2014 ,  – autor Eugen Lenghel 

- Terapie pentru crimă, Editura Tritonic, 2014 - autor Bogdan Hrib 

- Colecțiile de carte:  Sociologie și Crime Fiction 

prezintă: 

Bogdan Hrib - editor și autorii Iulian Apostu, Lucia Verona,  Eugen Lenghel 

 Romeo Valentin Muscă 

- Sârbi - podgorie domnească, Editura Terra, Focşani 2013  

- Jariştea Vrancei. Album, Editura Terra, Focşani, 2014  

 Andrei Slăvuteanu 
- Capitalismul. O fi sau nu o fi, Editura Subiectiv, 1993 

- Subiectiv, Editura Subiectiv, 1993 

 Viorel Boldiș (Italia - poet din diaspora românească) 
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- 150 grammi di poesia d'amore: 150 de grame de poezie de dragoste,   Rediviva Edizioni, 

Milano, 2013 (volum de poezie bilingv italian - român) 

- Morarul zeilor: Poezii din străinătate, Rediviva Edizioni, Milano, 2014 

 

SÂMBĂTĂ, 25 APRILIE  

Ora 10
30

  Sesiune de lansări şi prezentări de carte 

 Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea 

- Biobibliografie: Oana - Diana Renea, Focşani, Editura Atec, 2015  

 Gheorghe Andrei Neagu  

- Tribulaţii paseiste, Iaşi: Editura PIM, 2014; 

-  Poemele din templu, Focşani: Editura Atec, 2014; 

 Dumitru Coşereanu  

- Pompei Fregatta, Iaşi: Editura PIM, 2015  

 Ştefania Oproescu   

- Delir în curcubeu, Rm. Sărat:Editura Valman, 2009 

- Pasărea de gheaţă, Focşani: Editura Atec, 2015 

 Culiță Ioan Ușurelu 

- Jurnalul unui singuratic, Editura Salonul Literar,  2013 

- Colosul din Focșani (Mărirea și decăderea - monografie romanţată a fabricii ISEH), Editura 

Salonul Literar,  2014 

participă: 

Şcoala Ştefan cel Mare Focşani: program In memoriam Oana - Diana Renea 

coord. înv. Daniela Lupu,  

Şcoala Gimnazială Regina Maria Vintileasca: program artistic Momente şi schiţe – adaptare I.L. Caragiale; 

Viaţa la cazarmă – adaptare Anton Bacalbaşa; Pălărierul  - adaptare Vasile Groza 

coord.  Director Fănel Crucean, prof. Fântâneru Elena 

 

Ora 14.30 Voluntariatul  între provocare şi oportunitate Bibliopovestaşii 

Şcoala Ştefan cel Mare Focşani - Sala Multimedia  

Participă: 

 Bibliopovestaşii – voluntari ai bibliotecii 

Elevii înscrişi la Olimpiada de Lingvistică, Secţiunea de antrenament  + POEZIE  

Organizează: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Vrancea 

Centrul de Formare al Bibliotecii, Şcoala Ştefan cel Mare Focşani 

 

DUMINICĂ, 26 APRILIE 

Ora 11
00

  Sesiune de lansări şi prezentări de carte 

 Costică Neagu  

- Dumineca poporului .Repere monografice , Editura Terra, Focșani,  2014  

 Editura Terra 

- Monografia județului Putna, ediția a II-a, Focșani, 2013 

- Focșaniul interbelic, ediția a II-a, Focșani,2014 

 Nicolae Iorga - Vrancea și vrâncenii 

 Ion Diaconu – Tradiție și actualitate românească 

 Janine Vadislav 

- Omul negru, Editura Terra, Focșani,  2014  

- Veghea cuviosului Vili Glaser,  Editura Terra, Focșani,  2014 
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Program: Lectură, cultură 

Concurs internațional de poezie și proză 

,,MUGUR ALB ȘI ROZ ȘI PUR” 

 

 Organizator: FEDROM – 

BIBLIOTECA LUCIAN BLAGA din 

Madrid 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană 

Vrancea,   

Loc de desfășurare: județul Vrancea 

Rezumat: Biblioteca Județeană 

Duiliu Zamfirescu Vrancea în 

parteneriat cu FEDROM – 

BIBLIOTECA LUCIAN BLAGA din 

Madrid au fost parteneri în organizarea 

concursului de creație literară Poezie - 

adresat cetăţenilor români rezidenţi în 

Spania, precum și din România prin 

bibliotecile care au încheiat parteneriat cu 

Biblioteca ,,Lucian Blaga”- Madrid, în cadrul proiectului ,,MUGUR ALB ȘI ROZ ȘI PUR” – 

concurs internațional de poezie. 
              Prima tema propusă de organizatori este ,,Dor de casă” - creare de poezii a fost dedicatătă 

poetului Tudor Arghezi inițierea concursului fiind prilejuită de aniversarea a 135 ani de la nașterea 

poetului Tudor Arghezi (21 mai), unul dintre cele mai importante nume ale literaturii române.  

Participanții, între 11 și 60 de ani, care au participat la acest concurs și-au pus în valoare 

creativitatea și  talentul iar lucrările premiate au fost strânse într-o broșură și publicate. Toate  lucrările 

participante u fost  publicate pe site-ul Fedrom, pe blogul Bibliotecii Lucian Blaga din Madrid şi pe 

reţelele de socializare aferente organizatorului.  

 

  

MAI 

Program: Lectură, cultură 

Proiect: Aniversări culturale 

 

 
Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea, prof.  Valeriu 

Anghel, conf. univ. dr. Costică Neagu 

Colaboratori: Asociația Culturală Simion Mehedinți 

Invitat de onoare:  prof. univ. dr. Alexandru Melian critic 

literar 

Loc de desfășurare: Sediul Central 

Nr. participanți: 32; Expoziții carte:1 ; Nr doc. exp:18  
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Rezumat:Biblioteca Judeţeană Duiliu 

Zamfirescu Vrancea  organizat la sediul central  

prin proiectul  Aniversări culturale, un eveniment 

cu dublă semnificaţie și aniversarea a două 

personalităţi marcante la nivel naţional, din două 

domenii diferite, din generaţii diferite, dar născute 

la aceeaşi dată - 11 mai.   

 academicianul VALERIU D. 

COTEA la împlinirea vârstei de 89 de ani  

(născut la 11 mai 1926, în comuna Vidra, judeţul 

Vrancea). 

Personalitate marcantă a Vrancei, 

VALERIU D. COTEA oenolog român, recunoscut 

la nivel internațional,  fiind de-alungul timpului membru titular al Academiei Române -1993, membru 

corespondent al Academiei Internaționale a Vinului - 1998, al Academia Italiana della Vite et del 

Vino- 1986,  al Academie Suisse du Vin - 1987, fondator al Centrului de Cercetări pentru Oenologie 

de pe lângă Academia Română din Iași. 

 poetul GHEORGHE ISTRATE la împlinirea vârstei de 75 de ani 

(născut la 11 mai 1940, în comuna  Limpeziş, judeţul Buzău.) 

Poet şi jurnalist,  distins pentru volumul Fragmente despre infinit (101 intropoeme ) în 2000 cu 

Premiul Academiei Române.  Poetul 

GHEORGHE  ISTRATE are o  permanentă şi 

indisolubilă legătură cu scriitorii vrânceni aşa 

cum scrie şi în prefaţa volumului Dialog cu 

invizibilul, editat la Focşani în 2010: “Dedic 

acest volum memoriei nemuritoare a prietenilor 

mei vrânceni, poeţi sau nepoeţi, dar cu toţii 

purtători de nimb, cei pe care îi port în candela 

inimii mele de-a pururea. Numele lor se 

developează pe o sfântă frunză de viţă de vie…” 

 Invitatul de onoare al acestor aniversări 

culturale  a fost prof. univ. dr. Alexandru 

Melian, critic literar, cunoscut eminescolog şi membru a 

Uniunii Scriitorilor din România din 1990. 

Evenimentul a fost organizat a doi vrânceni, iubitori 

de cultură și apropiați ai bibliotecii, domnul Valeriu 

Anghel - profesor, publicist şi scriitor şi domnul conf. univ. 

dr. Costică Neagu -profesor, scriitor, director al editurii 

Terra şi preşedinte al Asociaţiei Simion Mehedinţi.  

În acest context a fost lansat volumul apărut în 1914 

şi reeditat după 100 de ani Primăvara literară: Soveja 

[Simion Mehedinţi], Editura Terra Focşani. 

 Bibliopovestaşii au fost implicaţi în derularea 

acestei activităţi şi au susţinut  un scurt moment poetic iar 

la activitate au fost prezenți elevi, profesori scriitori și 

iubitori de cultură. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect INFOEUROPA 

 Donații de la Biroul Parlamentului European în România 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Biroul Parlamentului European al României și 

Spațiul Comunitar European 

Loc de desfășurare: Toate secțiile bibliotecii 

Nr. participanți:52 ; Expoziții carte:4 ; Altfel de 

expoziții: 4; Nr.  doc. expuse:500 ;  

Rezumat: Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

a pregătit cu prilejul 

zilei de 9 mai -  ZIUA 

EUROPEI expoziţii de 

carte cu tematică 

europeană, info-

chioșcuri cu materiale 

despre rolul și 

activitatea Parlamentului European, informații despre 

Uniunea Europeană şi atribuţiile acesteia.        

Și în acest an,  ca urmare a colaborării și a 

parteneriatelor încheiate cu Biroul Parlamentului 

European al României și Spațiul Comunitar European,  Biblioteca Județeană Vrancea a primit o 

donație de peste 500 materiale informative actualizate, cărți pentru copii, agende, broșuri, reviste 

informative pentru tineri, hărți, semne de carte. 

Cei interesați de informații europene au putut găsi la bibliotecă informații diverse pe teme 

europene : Cum funcționează Uniunea Europeană,  12 lecții despre Europa,  Europa sub lupă,  

Călătorind  prin Europa,  Călătoriile micuței stele prin Europa etc. 

 Au fost organizate la toate sediile bibliotecii puncte de informare INFO EUROPA care s-au 

adresat tuturor membrilor comunității, în special tinerilor, pentru ca 

aceștia să-și cunoască drepturile si să aibă acces la diverse oportunități 

de studiu și formare profesională.  

 De asemenea, au fost pregătite expoziții de carte și de desene:  

Secția pentru Copii Oana Diana Renea -- expoziția de desene Micii 

europeni realizată de bibliotecara Ada Roxana Făcăoaru, Filiala Sud - 

expoziția Vino să cunoști Uniunea Europeană, Sediul central al 

bibliotecii - expoziția de carte Europa,  cultură și identitate. 

Notă: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR)  a obţinut finanţare din partea Parlamentului 

European, Unitatea de Vizite şi Seminarii, pentru organizarea unei 

vizite la Parlamentul European de la Strasbourg, Franţa, Biblioteca 

Judeţeană Vrancea fiind selectată în urma unui concurs de proiecte să 

participe la această vizită. 

 Proiectul INFOEUROPA a debutat în anul 2011 având un 

caracter permanent  în instituţia noastră şi se derulează prin 

organizarea unor acţiuni având ca scop diseminarea informaţiilor privind  activitatea Parlamentului 

European şi a Uniunii Europene.  
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Program: Colaborări internaționale 

Prezențe vrâncene în 

Portugalia: Conferinţa Europeană Silver Stories 

 

Organizator: Fundaţia Progress 

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea și  

parteneri din Danemarca, Marea Britanie, 

Finlanda, Portugalia și Slovenia 

Loc de desfășurare: oraș Leiria, țară  

Portugalia 

Rezumat: În perioada 25-27 mai 2015 a avut loc 

în orașul Leiria din Portugalia, CONFERINȚA 

DE FINAL DE PROIECT EUROPEAN SILVER 

STORIES, la care a participat și trainerul 

Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea, 

Margareta Tătăruș, alături de alți trei bibliotecari traineri din România și reprezentanți ai Fundației 

Progress din Bistrița. 
“Silver stories” (Povestiri de argint) este un proiect finanțat prin programul Leonardo Da Vinci 

(Transfer de inovație) ce a fost implementat de Fundația Progress Bistrița, în perioada 2014-2015, în 

consorțiu cu 7 parteneri din Danemarca, Marea Britanie, Finlanda, Portugalia și Slovenia. 

Proiectul a promovat povestirile digitale ca instrument inovator de educație a adulților, determinând 

adoptarea și integrarea acestuia în practica specialiștilor din domeniul formării (formatori, educatori, 

consilieri etc.). 

Fiecare partener și-a prezentat rezultatele și lecțiile învățate iar în prezentarea făcută de 

România a rulat și povestirea digitală creată de Andreea Costin, educator în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Vrancea sub îndrumarea trainerului bibliotecii, Margareta Tătăruș. Povestirea digitală a fost 

realizată la cursul din luna martie 2015, 

livrat la Centrul de formare al Bibliotecii 

Județene Vrancea și la care au participat 

nouă specialiști din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului (DGASPC) Vrancea   

Această povestire digitală a 

obținut și premiul de creativitate la 

concursul desfășurat în cadrul 

Conferinței Internaționale a 

Bibliotecarilor Traineri care a avut loc 

la Poiana Brașov, în zilele de 4 și 5 iunie 

2015 și a avut ca temă principală "Silver 

Stories - Comunități Creativ-Conectate".  
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Lectură, cultură 

Proiect: BIBLIOPOVESTAȘII la final 

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: 

Loc de desfășurare: 

Nr. participanți: ; Expoziții carte: ; Altfel 

de expoziții: ; Nr doc. expuse: ;  

Rezumat:Programul de voluntariat 

BIBLIOPOVESTAȘII inițiat prin proiectul național 

Raftul cu inițiativă, a ajuns la final  

JOI, 14 mai 2015 alături de Biblioteca Județeană 

Duiliu Zamfirescu Vrancea și voluntarii săi, au fost 

partenerii și colaboratorii din acest program, care au 

contribuit la un maraton de evenimente create și organizate sub îndemnul ”Prinde(m) gustul 

VOLUNTARIATULUI!” în Piața Unirii din Focșani, începând cu ora 15.00. 

Săptămâna Națională a Voluntariatului a fost un 

prilej în care voluntari din toată România au 

demonstrat comunității în care trăiesc ce schimbări 

produc IMPLICAREA, DĂRUIREA și PASIUNEA 

pentru OAMENI.  Proiectul național Raftul cu 

inițiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat 

în biblioteci” implementat de Pro Vobis în 

parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor 

şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) a 

implicat 16 biblioteci publice din România care au 

dezvoltat programe de voluntariat pentru 

comunitățile lor.  
VOLUNTARII – oamenii aceia speciali care există 

pretutindeni, au transformat un simplu PROIECT într-o POVESTE cu și pentru OAMENI. 

BIBLIOPOVESTAȘII, programul de voluntariat al Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea a 

scris o POVESTE excepțională despre OAMENI excepționali care iubesc BIBLIOTECA. Șapte 

biblioteci din Vrancea partenere, 71 de voluntari de toate vârstele și profesiile, aproape 2500 de ore de 

voluntariat. Suntem singura bibliotecă din cele 16 

implicate în program care a primit finanțare și sprijin 

de la Consiliul Județean Vrancea – 7000 de lei. Au 

fost 
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povești și poezii interpretate în autobuze, supermarketuri, azile, case de copii, policlinici, școli, 

grădinițe, cafenele și biblioteci. Cursuri gratuite livrate în biblioteci care au dăruit competențe și 

abilități la aproape 1000 de vrânceni. Spirit de echipă, prieteni speciali, cunoștințe noi dobândite, 

seriozitate, răbdare... sunt doar câteva dintre sentimentele și trăirile voluntarilor noștri experimentate în 

cele 7 luni de program.   

Evenimentul de final le-a aparținut VOLUNTARILOR care au pregătit pentru vrânceni un program 

care a cuprins numeroase evenimente și activități dedicate tuturor celor care au dorit să-i vadă în 

acțiune. 

PROGRAMUL zilei de 14 mai 2015: 

Ora 15.00 Premierea voluntarilor 

BIBLIOPOVESTAȘI 

Ora 15.30 Flash Mob 

Ora 16.00 Teatru labirint 

Ora 15.00 – 18.00 Foto Voice - Voluntariat cu ”gust” 

Ora 16.00 – 18.00 Ateliere de creație 

Ora 16.00-18.00 Biblioteca Vie - LECTURA m-a 

făcut mai BUN! 

Ora 16.00-18.00 Povesti digitale - Și eu sunt 

BIBLIOPOVESTAȘ! 

Ora 17.00 Teatru de stradă 

Ora 15.00 – 18.00 Târg de voluntariat – 

promovarea voluntariatului și înscrieri de noi 

voluntari 

Ora 18.00 Mars cu bicicletele de promovare a 

voluntariatului - #prindegustulvoluntariatului 

Ora 20.30 Gala voluntarilor 

 

Mai multe imagini pe https://www.facebook.com/bibliopovestasii/photos_stream?tab=photos_albums 

 

 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

DONAȚIE: Repere filatelice din istoria  Focşaniului 

(1974-1982) 

 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu  Vrancea  a 

primit o donaţie onorantă,  un  Album filatelic cu întreguri 

poştale, din partea domnului Aurel Lazăr, unul dintre puţinii 

filatelişti şi colecţionari din Vrancea. Este a doua donaţie a 

acestui colecţionar care a dăruit bibliotecii, în 2010, o întreaga 

expoziţie filatelică  dedicată scriitorilor români.  

Sub denumirea Realizările filatelice ale filateliştilor 

Focşăneni, albumul, lucrare unică scoasă sub egida AFR 

Vrancea şi a Cercului Filatelic Unirea Focşani, adăposteşte între 

paginile sale întreguri poştale care vorbesc despre cele mai 

importante evenimente desfăşurate la  Focşani în perioada 

1974-1982. 

https://www.facebook.com/bibliopovestasii/photos_stream?tab=photos_albums
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  Acestea aparţin, sau au aparţinut, colecţionarilor focşăneni, membrii ai Cercului Filatelic 

Unirea: prof. Vasile Pănescu, Manole Kalustian (fratele jurnalistului Leon Kalustian), Emil Cios, 

prof. Carol Nagler, Iosif Maxoda, dr. Ioan Daniliuc, Gheorghe Panait, prof. Teodor Passan 

alături de as. Aurel Lazăr. 

De profesie asistent medical, Aurel Lazăr şi-a dedicat 

timpul liber  colecţiilor sale filatelice  realizând şi montajul 

acestei lucrări pe care a dăruit-o, prin intermediul bibliotecii, 

comunităţii noastre: 

“Ştiu că filatelia este o pasiune care vorbeşte despre 

trecut şi de aceea m-am gândit că locul acestui album este la 

bibliotecă, unde va putea fi văzut de mai multe persoane şi în 

special de tânăra generaţie,  care îl pot privi ca un exemplu de 

pasiune născută din dorinţa de a descoperi trecutul.” Aurel 

Lazăr –colecţionar.  

Vă prezentăm câteva repere din viaţa Focşaniului regăsite 

în paginile acestui album: Salonul Bienal pentru copii şi tineret 

-1979, Stagiunea teatrală a elevilor - 1980, Festivalul Folcloric 

Vrâncean – 1980, 130 de ani de activitate teatrală, Casa de 

cultură municipală Focşani - 1981, 50 de ani de activitate a 

Complexului Muzeal Vrancea -1981 sau 100 de ani de la 

inaugurarea tronsonului feroviar Buzău-Focşani-Maraşeşti 

1981, 70 de ani de la fondarea Revistei Noastre - 1982, Festivalul artelor Mioriţa sau Salonul 

internaţional al vinului Bachus - 1994. 

 

 

 

Program: Formare profesională 

Proiect: Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de 

voluntariat în biblioteci  

 

 

Organizator: Pro Vobis în parteneriat cu Asociaţia Naţională 

a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR)  

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Rezumat: Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea este una dintre bibliotecile publice norocoase care a 

primit insigna de Bibliotecă V MATURĂ la debutul 

programului de voluntariat BIBLIOPOVESTAȘII din cadrul 

proiectului național”Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de 

programe de voluntariat în biblioteci” implementat de Pro 

Vobis în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) care a implicat 16 

biblioteci publice din România ce au dezvoltat programe de 

voluntariat pentru comunitățile lor. 
S-au întâmplat multe din octombrie 2014, prin implicarea a 71 de voluntari în 8 biblioteci publice din 

Vrancea, sub coordonarea Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu. Am scris o POVESTE de excepție a 

ceea ce pot face în instituțiile publice oamenii frumoși ai Vrancei – VOLUNTARII. Am scos povestea 

și cartea din bibliotecă, ducând-o acolo unde își trăiesc viața oamenii – în autobuze, în cafenele, 

policlinici, supermarketuri, școli, grădinițe, pe stradă. Au fost create servicii noi de bibliotecă bazate pe 
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nevoile comunității noastre vrâncene. Peste 

30 de cursuri s-au desfășurat în cele 8 

biblioteci din Focșani, Adjud, Panciu, 

Mărășești, Odobești, Broșteni, Gugești și 

Homocea. Cluburi de debate s-au desfășurat 

în trei biblioteci, învățând să înțelegem cum 

LECTURA poate contribui la toleranță, 

acceptarea diversității și la construirea unui 

discurs public care nu instigă la ură. 

NOI suntem o Bibliotecă V! Și suntem o 

Bibliotecă V MATURĂ care, conform 

competiției insignelor între cele 16 

biblioteci, înseamnă că avem ”un sistem 

relativ dezvoltat de managementul 

voluntarilor și implicăm voluntari în activități diverse, înţelegând valoarea acestora”. 

Cele 5 niveluri de profesionalism în ”Competiția insignelor” sunt: 

1. Biblioteca V Aspiranta– aflata la inceput de drum în implementarea unor mecanisme de 

management al voluntarilor şi care aspiră la mai mult 

2. Mini Biblioteca V  – a făcut deja unele progrese pe drumul managementului 

voluntarilor şi îşi propune măsuri concrete de a-şi îmbunătăţi sistemul de implicare a 

voluntarilor 

3. Biblioteca V Matură – are un sistem relativ dezvoltat de managementul voluntarilor și 

implică voluntari în activități diverse, înţelegând valoarea acestora 

4. Super Biblioteca V – lucrează intensiv, structurat și pe termen lung cu voluntari, 

implicarea lor fiind parte din strategia de anasmblu a instituţiei 

5. Biblioteca V Expertă – are un sistem de managementul voluntarilor foarte bine pus la 

punct şi se preocupă constant de rafinarea şi punerea lui în valoare 

 

DISTINCTII ACORDATE 

BIBLIOTECILOR DIN PROIECT 

Cea mai înalta distincție, cea de 
Biblioteca V Expertă, cu un sistem de 

management al voluntarilor foarte bine 

pus la punct şi care se preocupa 

constant de rafinarea şi punerea lui în 

valoare, a fost acordata către: 

 Biblioteca Județeana Vrancea 

  Biblioteca Județeana Cluj 

 Biblioteca Locala Pietrari, jud. 

Vâlcea 

Toate distinctiile si insignele acordate 

in urma celor doua evaluari, care reflecta 

foarte vizibil evolutia bibliotecilor in ceea ce priveste un management profesionist al voluntarilor, cat 

si toate informatiile despre proiect, pot fi consultate pe pagina acestuia: raftulcuinitiativa.provobis.ro/v/ 

 Felicitări tuturor bibliotecarilor şi bibliotecilor pentru munca depusă şi pentru dorinţa de 

dezvoltare, care au dus la evoluţii clare şi uneori chiar spectaculoase în modul de gestionare a 

voluntarilor şi al programelor de voluntariat în aceste insituţii! 

Voluntarii noștri și programul dezvoltat de biblioteca noastră au scris o POVESTE excepțională 

despre cum BIBLIOTECA este spațiul în care IMPLICAREA, PASIUNEA pentru carte și lectură dar 

și OAMENII sunt parte a SCHIMBĂRII pe care ne-o dorim cu toții. 

 

http://raftulcuinitiativa.provobis.ro/v/
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IUNIE 

Program: Biblioteca în serviciul comunității 

1 iunie  - Ziua internațională a copilului 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Grădinița nr. 6 și Gradinita cu 

PP. nr 7 Focșani 

Loc de desfășurare: Secţia pentru copii 

Nr. participanți:40 ; Expoziții carte:2 ; 

Altfel de expoziții:1; Nr doc. expuse:60 

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.  
 Secția pentru copii și tineret Oana Diana-

Renea prin specificul secției orientat spre această 

grupă de vârstă re o adevărată tradiție în organizarea și derularea unor proiecte, dedicate Zilei 

Internaționale a Copiilor. Astfel Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat la 

Secția pentru copii și tineret Oana Diana Renea un eveniment dedicat copiilor, la care s-au alăturat 

ca parteneri Grădinița nr. 6 și Grădinița cu PP. nr 7 din Focșani.  

Cei 40 de copii, însoţiţi de doamnele 

educatoare Oancea Valerica, Oprescu Victoriţa şi 

Vrânceanu Aurora au prezentat un frumos program de 

cântece. ''Steluţele'' au donat bibliotecii cărţi de 

poveşti frumos colorate. Biblioteca le-a oferit 

micuţilor jucării şi dulciuri. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Declara%C8%9Bia_pentru_Protec%C8%9Bia_Copilului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Declara%C8%9Bia_pentru_Protec%C8%9Bia_Copilului&action=edit&redlink=1
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Program: Colaborări internaționale/ 

Colecții de carte în străinătate 

Proiect: Refacerea legăturilor de suflet cu  

românii din spaţiul ex-sovietic 

 
Organizator: Asociaţia „Uniriştii” 

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,  

Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, Școala 

românească din Crasna, raionul Storojineţ. 

Cernăuţi, 

Loc de desfășurare: Cernăuţi, Ucraina 

Nr. participanți: 45 

Nr. de volume donate: 27 

Rezumat: Biblioteca Județeană Vrancea a fost 

partener în proiectul „Refacerea legăturilor de 

suflet cu românii din spaţiul ex-sovietic” încă din 

anul 2011, implicându-se  în activitățile derulate în Ucraina și pregătind donații de carte. 

În anul 2015, Adrian Ţiglea – bibliotecar în cadrul Sălii de lectură, a reprezentat Biblioteca Judeţeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea în proiectul „Refacerea legăturilor de suflet cu românii din spaţiul ex-

sovietic”, derulat în parteneriat cu Asociaţia „Uniriştii” şi coordonat de domnul profesor de istorie 

Atarcicov Adrian, cadru didactic la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani. 

Proiectul transfrontalier „Refacerea legăturilor de suflet cu românii din spaţiul ex-sovietic”,  

iniţiat de Asociaţia Uniriştii cu finanţarea Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de 

pretutindeni, şi-a propus o deschidere către spaţiul răsăritean şi presupune derularea unor parteneriate 

educaţionale cu şcolile şi comunităţile româneşti din spaţiul ex-sovietic, începând cu anul 2011. 

Cea dintâi acţiune în care Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a participat s-a 

derulat în perioada 04-07 iunie 2015 şi a inclus oferirea, din partea Bibliotecii Judeţene, a unei donaţii 

de carte de literatură românească în număr de 30 de volume Gimnaziului nr. 6 din Cernăuţi, director 

Ivan Ignat. 

O altă etapă a proiectului s-a desfăşurat în perioada 20-22 noiembrie 2015. Cu această ocazie, 

o delegaţie de profesori unirişti a efectuat o vizită în regiunea Cernăuţi. Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a contribuit şi de această 

dată cu o donaţie de carte  de literatură 

românească în număr de 26 de volume, donaţie 

oferită Școlii româneşti din Crasna, raionul 

Storojineţ.  

 E îmbucurător şi faptul că în ultimii ani 

numărul elevilor acestei prestigioase instituţii de 

învăţământ creşte, deci, părinţii îşi manifestă 

dorinţa ca odraslele lor să studieze în limba 

maternă – ROMÂNA.  

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă 

elevii şi profesorii comunităţilor româneşti din 

spaţiul ex-sovietic (Basarabia, Bucovina) şi 

refacerea unor legături de suflet prin acţiuni culturale şi educative comune. 
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Program: Formare profesională 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A BIBLIOTECARILOR TRAINERI 

Organizator: Fundatia Progress,  Grupul de 

Lucru pe Training 
Invitati: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Loc de desfășurare: Poiana Brașov 

Rezumat: Fundatia Progress a organizat  a 

V-a ediție a Conferinței Internaționale a 

Bibliotecarilor Traineri, care s-a  desfășurat 

la Poiana Brașov, în perioada 4-5 iunie 2015. 

Tema principală a evenimentului a fost  Silver 

Stories. Comunitati Creativ-Conectate. 
Organizatorii Conferinței au fost Fundația 

Progress și Grupul de Lucru pe Training. 

Au  participat la acest eveniment 

bibliotecarii traineri, parteneri și reprezentanți din 

țării beneficiare ale programului Global Libraries, 

precum și alți invitați special. 

Conferința și-a propus să 

asigure transferul noilor metodologii la nivel 

național prin împărtășirea exemplelor de bune 

practici. De asemenea, evenimentul a urmărit să 

asigure găsirea de idei pentru dezvoltarea ofertei 

de training astfel încât bibliotecile publice să 

devină furnizori principali in domeniul povestirilor 

digitale. 

Premiul de creativitate la concursul desfășurat în cadrul Conferinței Internaționale a 

Bibliotecarilor Traineri  a ajuns în Vrancea și  a fost obținut de povestirea digitală creată de 

Andreea Costin, educator în cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea, sub îndrumarea trainerului bibliotecii, 

Margareta Tătăruș. Povestirea digitală a fost realizată la cursul din luna martie 2015, livrat la Centrul 

de formare al Bibliotecii Județene Vrancea. Povestirea digitală FERICIRE poate fi vizionată pe 

YouTube, la adresa următoare: https://www.youtube.com/watch?v=nDCGaFqmNjA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDCGaFqmNjA
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Program: Lectură, cultură 

Lansare de carte: Poveştile Alyaziei 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Secţia pentru copii şi 

tineret Oana-Dana Renea 

Nr. participanți: 28;  

Rezumat: Luni 15 iunie,  Biblioteca Judeţeană  

Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat o lansare 

de carte pentru copii, eveniment dedicat poetului 

naţional Mihai Eminescu, lecturii şi cărţilor.   

Poveştile Alyaziei, este prima scriere 

adresata copiilor de autoarea Mariana Vichy 

Vârtosu, apărută la Editura Armonii Culturale,  şi 

dedicată  nepoatei acesteia: 

„Tot ce-mi doresc este ca vorbele mele să 

ajungă la sufletul ei, la sufletul copiilor de vârsta 

ei, să transmită emoţia pe care eu am trăit-o imaginându-mi că-i vorbesc. În rest, nimic nu mai 

contează. ”  

Lansarea a avut loc la Secţia pentru copii şi tineret Oana-Dana Renea pe data de 15 iunie, 

ora 11.00 iar la acest eveniment au fost alături de autoare, scriitorii vrânceni şi invitaţi speciali elevi ai 

Şcolii Ştefan cel Mare Focşani. 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Localia, Personalia 

Zilele Municipiului Focșani 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Secția Imprumut - adulți, Secția pentru 

copii si tineret 

Expoziții carte:2 ; Altfel de expoziții:3 ; Nr doc. 

expuse:46 ;  

Rezumat: În perioada 3-6 iulie Oraşul de pe Milcov a fost 

gazda a numeroase evenimente culturale, artistice şi 

sportive, dedicate ZILELOR MUNICIPIULUI 

FOCŞANI, pentru a marca 153 de ani de la momentul 

istoric 6 iulie 1862, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza 

a semnat actul de unificare a celor două localităţi, Focşanii 

Munteni cu Focşanii Moldoveni. 
 „Ambele părţi ale Focşaniului vor forma un singur 

oraş”, se arată în decretul dat pe 10 iulie 1862, la Bucureşti, 

de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care alături de un altul de pe 6 iulie 1862, reprezintă 

motivul pentru care Focşaniul a celebrat în acest sfârşit de săptămâna Zilele municipiului. 
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Cele două acte, semnate de domnitorul  Alexandru Ioan 

 Cuza, sunt certificatele de naştere ale Focşaniului, ce atestă 

unirea municipalităţilor din Focşanii Moldovei cu Focşanii 

Munteniei.  

Documentele ce stau la baza unirii celor două oraşe 

sunt: 

 Înaltul decret semnat de Alexandru Ioan Cuza nr. 476 

din 6 iulie 1862 de unire a municipalităţilor din Focşanii 

Munteni cu Focşanii Moldovei. 

 Decretul 

domnesc 485 din 10 

iulie 1862 din 

jurnalul Consiliului 

de Miniştri care 

legifera: „ambele 

părți ale orașului Focșani de dincoace și dincolo de 

Milcov, vor forma în viitor un singur oraș, care va 

fi residența județului Putna”. 

Pentru a marca acest eveniment  Biblioteca  

Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a pregătit 

expoziții de carte şi fotografii şi reaminteşte 

cititorilor de faptul că pe acest site pot citi integral, la secţiunea Restituiri, Istoricul Orașului 

Focșani – Dimitrie F. Caian, apărut în 1906, volum document. 

 

 

Program: Lectură, cultură 

Mihai Eminescu – Eminescu perpetuu 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: toate  sediile 

Nr. participanți:46; 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 – 126 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 Secției pentru Copii și Tineret a bibliotecii a organizat expoziția de carte 

Eminescu Perpetuu 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 colecție de opere şi documente ce o deţine biblioteca.  
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Personajele de poveste la bibliotecă 

 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Grădinița cu program normal nr. 

19 Focșani   

Loc de desfășurare: Secția pentru copii si tineret 

Oana-Diana Renea 

Nr. participanți:28 ;  

Rezumat: La sfârșit de an școlar Secția pentru 

copii și tineret Oana-Diana Renea a Bibliotecii 

Județene 

Vrancea a 

găzduit o 

petrecere 

tematică.  

Copii au spus la revedere anului școlar, doamnelor 

educatoare și au pornit într-o aventură alături de invitații 

speciali ai zilei, personajele de poveste. 

 La petrecerea organizată de Grădinița cu program 

normal nr. 19 Focșani  au participat preșcolari coordonați de 

educatoarea Liliana Sandu. Astfel începând cu ora 10.00, 

biblioteca a fost animată de personajele de poveste, care au adus 

bucurie micuților participanți, cu un program antrenant și 

educativ, muzică, pictură pe fata, modelaj de baloane și o 

multitudine de  jocuri interactive și multe alte surprize. 

 De la anul școlari, copii au spus la revedere grădiniței și 

doamnei educatoare și au petrecut clipe minunate, au dansat, au cântat  s-au distrat alături de 

personajele preferate, părinți, cadre didactice și bibliotecari  într-o atmosferă de poveste. 

 

 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect: Prietenii Muzeului, ed. a VII-a 

 

Organizator: Muzeul Vrancei 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană Vrancea 

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanți:200 ; Expoziții carte:2 ; 

Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:32 ;  

Rezumat: „Proiectului educaţional de vacanţă 

PRIETENII MUZEULUI, a VII-a ediţie, proiect 

iniţiat de Muzeul Vrancei  şi  desfăşurat în perioada 8 
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iulie-2 septembrie.  Proiectul „Prietenii Muzeului” oferă posibilitatea copiilor de a-şi petrece vacanţa 

altfel, prin activităţi precum excursii, vizite la muzee, vizionare de filme documentare, vizite la 

clădirile monument-patrimoniu din oraş, cel puţin o dată pe săptămână. 

 Peste trei sute de copii au participat la cel puțin o activitate organizată anul acesta in cadrul proiectului 

educațional "Prietenii muzeului" organizat de Muzeul 

Vrancei. Numărul mare de participanți, peste 300, din 

care 91 au participat la cel puțin cinci activități, indică 

succesul acestui proiect educațional la care biblioteca 

a fost partener încă de la prima ediție.  In cadrul 

proiectului au fost vizitate: Muzeul de istorie si 

arheologie, Muzeul de Științele Naturii din Focsani.  

Muzeul Memorial "Alexandru Vlahuta" din 

Dragosloveni, Secția de etnografie din Crăngul 

Petresti, Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" –

Secția pentru copii și tineret, Mausoleele Mărășești, 

Mărăști, Soveja. Muzeul Unirii, Catedrala 

Mitropolitană "Cuvioasa Parascheva", Iași,Parcul 

Copou, Grădina Botanica – Iași. 

Coordonatorii proiectului au fost muzeografii 

Muzeului Unirii, Corina Duca, Laura Grădeanu și 

Mihaiță Negrei.. 

 Astfel Muzeul Vrancei a propus desfăşurarea 

activităţii Magia cărţilor, în cadrul Bibliotecii 

Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea, Secția pentru 

copii și tineret Oana-Diana Renea. 

  La bibliotecă activitatea, de promovare a 

lecturii şi prezentare a serviciilor şi ofertelor de 

vacanţă elevilor înscrişi în proiect, a avut loc pe data 

de 29 iulie 2015, iar participanții au vizitat biblioteca și 

au beneficiat de o prezentare făcută de bibl. Maria Cristina Olaru, despre beneficiile lecturii timpurii, 

despre alegerea lecturii potrivite, despre metode de a aflare a unei informații și folosirea corectă a 

surselor de informare, despre domeniile din care pot găsi cărți la bibliotecă și multe alte lucruri 

interesante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

  

        IULIE 
 

Program: Lectură, cultură 

Lansare de carte didactică 

 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare:Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanți:21  

Rezumat: Secția pentru copii și tineret Oana-

Diana Renea, din cadrul Bibliotecii Județene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea, a găzduit lansarea volumului  

Serbările mele și a revistei ABC–ul copilăriei, lucrări 

coordonate de doamna Valerica Vieru-Oancea - 

profesor pentru învățământul preșcolar.   
                Volumul Serbările mele, apărut la Editura 

PIM în 

2015, 

conține programe de serbări pentru preșcolari, adunate în 

decursul activității de educatoare, și constituie un  

excelent material didactic pentru organizarea acestora.  

              Revista ABC-ul copilăriei este dedicată grupei 

de albinuțe de la Grădinița nr. 6 din Focșani. A câștigat 

premiul al II-lea la Concursul interjudețean de reviste 

școlare 2015 și cuprinde proiecte tematice și activități 

opționale.  

            Într-o atmosferă caldă și în prezența cadrelor 

didactice și a bibliotecarilor, cele două lucrări au fost 

prezentate de conf. univ. dr. Costică Neagu,  doamna Mădălina Mavriș - editorul volumelor și de 

autoarea Valerica Vieru-Oancea. 

             Cu o îndelungată experiență didactică, doamna Valerica Vieru-Oancea,  absolventă a Liceului 

Pedagogic și a Facultății de sociologie – psihologie, și-a perfecționat cunoștințele prin programe de 

formare și cursuri de specializare: Comunicare și management în organizațiile școlare, Dezvoltarea 

socio–emoțională a copilului, Bazele educației 

parentale, Tehnici de informare și comunicare, 

Practician în alternativa Step by Step, Formator de 

instructor de părinți . 

             În prezent este profesor pentru învățământul 

primar la Grădinița nr. 6 din cadrul Școlii Ștefan cel 

Mare din Focșani,  iar de-a lungul timpului a fost 

educatoare pentru multe generații de copii din 

grădinițele Bonțești, Cârligele, Grădinița pentru surzi 

Focșani, Grădinița nr. 17 și  nr. 14 din Focșani, iar în 

perioada 1990 – 1993 a fost inspector școlar de 

specialitate pentru învățământul preșcolar. 
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Lectură, cultură 

Proiect: BIBLIOVACANTA 2015 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Voluntari: prof. Daniela Cazacu,  prof. Simona 

Neculai, Marilena Șerbănuț, Irina Bădeanca și 

Cătălina Cristoiu - psihologi și elevii: Cristina 

Anton, Cătălina Bogdan,  Monica Ghimpu, Ana 

Maria Mândroiu, Maria Todică, Violeta Ioniță, Oana 

Cârneleagă, Bianca Susanu, Andreea Radu, Dragoș 

Negoiță, Andrei Dragu, Cristian Spînu, Theodor 

Cazacu.   

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanți: 235;  

Rezumat: Sub îndemnul Ne jucăm, învățăm și 

creștem la bibliotecă!  Biblioteca Județeană 

“Duiliu Zamfirescu” a organizat prin  

programul BIBLIOVACANȚA - Cluburile 

gratuite de vacanță destinate elevilor. Ajunsă 

la a VII-a ediție, BIBLIOVACANŢA a 

cunoscut, în toți acești ani, un succes deosebit, 

reuşind ca, prin multitudinea şi varietatea 

cluburilor pe care le-a oferit, să răspundă 

nevoii de petrecere a timpului liber a tuturor 

participanţilor 
Bibliovacanța s-a desfășurat în 

perioada 1 iulie – 30 august 2015, la 

sediul Secției pentru Copii și Tineret Oana - 

Diana Renea, din str. N. Titulescu nr. 12. 
Cluburile au fost organizate  pe grupe de vârstă, fiecare grupă având maxim 15 copii, iar 

activitățile cluburilor au fost susținute de cadre didactice, colaboratori, voluntari și bibliotecari. Aceștia 

au antrenat imaginația, curiozitatea şi spontaneitatea copiilor și împreună au transformat sălile și 

grădina de vară a  bibliotecii într-un loc de petrecere 

a timpului liber în mod creativ și educativ. 

Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu 

Vrancea mulțumește în mod deosebit voluntarilor, 

care au contribuit și continuă să contribuie la 

derularea proiectului BIBLIOVACANȚA. Vă 

prezentăm voluntarii care s-au alăturat  

bibliotecarilor în demersul de educare a tinerei 

generaţii și care vor coordona cele 7 cluburi de 

vacantă: prof. Daniela Cazacu,  prof. Simona 

Neculai, Marilena Șerbănuț, Irina Bădeanca și 

Cătălina Cristoiu - psihologi și elevii: Cristina 

Anton, Cătălina Bogdan,  Monica Ghimpu, Ana 

Maria Mândroiu, Maria Todică, Violeta Ioniță, Oana Cârneleagă, Bianca Susanu, Andreea Radu, 
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Dragoș Negoiță, Andrei Dragu, Cristian Spînu, Theodor Cazacu. Această echipă a fost completată  de 

două voluntare, care au specializarea de psihoterapeut – logoped și care au coordonat Clubul de joc și 

joacă. 

Cu ajutorul tuturor acestora și sprijinul zilnic 

al echipei de bibliotecari, formată din Maria Cristina 

Olaru, Roxana Făcăoaru, Rodica Taftă, Cătălina 

Pleșcan și Mariana Chirilă, au fost organizate 7 

cluburi de vacanță: lectură, desen, joc și joacă, 

handmade, film, franceză și engleză distractivă. 

Cluburile de engleză și franceză au fost elementele 

de noutate din acest an, care au lărgit paleta ofertei 

estivale de petrecere a timpului liber la bibliotecă.  

Peste 200 de elevi au ales să-şi petreacă 

timpul liber în mod plăcut și creativ la bibliotecă și 

să participe la aceste cluburi de vacanță și timp de 8 

săptămâni, peste  50 de copii au trecut zilnic pragul 

bibliotecii, s-au distrat, au acumulat cunoștințe noi și au socializat. 

Copiii participanți la cluburi au început să scrie un altfel de Jurnal de vacanță în care au făcut 

însemnări despre orele petrecute la bibliotecă și 

despre experiențele trăite aici. Paginile jurnalului 

cuprind desene, însemnări sincere și  simple și nu 

în ultimul rând gânduri sau dorințe ale copiilor pe 

care aceștia le adresează bibliotecii.  

Cei mici au cunoscut personaje şi lecturi 

noi, au călătorit în lumea filmelor pentru copii, au 

conversat în franceză şi engleză, au alergat, au 

dansat, au cântat, au descoperit comori şi multe 

alte lucruri interesante care se regăsesc în paginile 

acestui jurnal.  

Anul acesta, am avut plăcuta surpriză ca 

alături de copiii din Focșani să participe la cluburi 

și câțiva copii români din Marea Britanie, Italia, 

Florida și Belgia. Aflați în vacanță la bunici sau la 

rude, Kathy-Elizabeth, Batti, Helen și Teodora au ales ca să își petreacă timpul liber, din această vară, 

la bibliotecă și chiar să împărtășească din cunoștințele lor prietenilor din Focșani. S-au bucurat să  

descopere că aici te poți simți ca acasă, poți să îți faci prieteni noi, să te distrezi, să desenezi, să dansezi 

și în același timp să înveți lucruri noi în fiecare zi. 

Şi în această vară, petrecută la bibliotecă, 

s-au născut prietenii noi, picturi şi desene, 

personaje imaginare, obiecte şi jucării 

manufacturate cu migală.  

În încercarea de a diversifica programul, 

în acest an unul dintre colaboratori a fost 

Compartimentul de analiză şi prevenire  a 

criminalităţii, reprezentat de comisar Monica 

Manolache, care a desfăşurat activităţi educative, 

interactive şi relaxante, într-un mod plăcut prin 

desen şi vizionarea unor prezentări adaptate 

nivelului de înţelegere al copiilor. Atât copiii cât 

şi părinţii au fost extrem de încântaţi de această 

oportunitate. Cei mici au beneficiat de atenţia şi 
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îndrumarea specialiştilor din cadrul acestui compartiment al poliţiei vrâncene şi au căpătat cunoştinţe 

privind regulile de circulaţie, de folosire a internetului în siguranţă, de păstrare a informaţiilor 

personale sau reguli privind comunicarea cu persoane necunoscute.  

Întâlnirile zilnice cu participanţii au fost o continuă provocare pentru bibliotecari, colaboratori 

şi voluntari - care au depus eforturi spre a le oferi de fiecare dată elemente de noutate. Jocurile 

antrenante, testele distractive de logică, rebusurile 

cu teme diverse, lecturile interactive, concursurile 

pe teme diverse, muzica  şi dansul  au făcut parte 

din metodele de lucru aplicate la aceste cluburi.  

Vineri, 21 august începând cu ora 13.00, s-

a desfășurat festivitatea de închidere a Cluburilor 

de vacanță, încărcată de emoții și surprize. 

Evenimentul de final a fost dedicat 

participanţilor, voluntarilor şi colaboratorilor 

implicaţi şi, deopotrivă,  părinţilor şi bunicilor ce 

au fost prezenţi în număr foarte mare la bibliotecă. 

A fost un prilej de bucurie pentru toţi cei 

aproape 100 de copii care au participat la 

festivitate, care s-au  întâlnit şi au schimbat păreri 

despre activităţile la care au participat.   

Copiii au prezentat, publicului format din părinţi şi bunici, un program pregătit împreună cu 

bibliotecarii, voluntarii şi coordonatorii de cluburi, ce a cuprins activităţi diverse şi surprize: mici 

puneri în scenă pregătite la clubul de lectură, expoziţii ale obiectelor manufacturate cu grijă la clubul 

de hand made, expoziţii de desene realizate la clubul de desen, jocuri interactive la cluburile de 

engleză şi franceză şi o scurtă trecere în revistă a tuturor cunoştinţelor acumulate în această vară, 

înmânarea diplomelor pentru voluntari şi 

participanţi au fost principalele repere ale 

evenimentului.  

 Tot cu acest prilej a fost prezentat 

Jurnalul de vacanţă - 2015 ce a fost completat de 

cei care au beneficiat sau au contribuit la derularea 

cluburilor. Experienţe trăite, prietenii legate, 

cunoștințe noi, sentimente sincere , gânduri  simple 

și desene fac din acest jurnal un document inedit și 

interesant ce va rămâne peste timp ca o mărturie a 

legăturii între comunitate și bibliotecă.   

Evenimentul a fost încheiat cu emoții 

oferite de festivitatea de înmânare a diplomelor, 

urmate de surprize dulci și muzică.  

Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu 

Vrancea mulţumește colaboratorilor, voluntarilor, 

participanților și părinților  care au înțeles că 

biblioteca  este o casă a tuturor celor care vor să înveţe iar educaţia este un proces continuu la care 

putem contribui  împreună. 
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Voluntariat pentru pregătirea în cazul dezastrelor naturale 

 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Centrul de formare 

Nr. participanți:18 ;  

Rezumat: În data de 27 iulie 2015, la ora 12.00, la 

Centrul de Formare al Bibliotecii Județene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea a avut loc sesiunea 

intitulată Voluntariat pentru pregătirea în cazul 

dezastrelor naturale, la care au fost invitați să participe 

membri ai comunității interesați să afle care sunt cele 

mai bune metode de diminuare a consecințelor negative 

care apar în mod inevitabil în astfel de situații.  

  Cu acest prilej, Florina Beșleagă și Alexandru 

Tudorache, voluntari ai bibliotecii noastre în cadrul 

proiectului Bibliopovestașii, au împărtășit din 

experiența pe care au dobândit-o în urma participării la 

cursul Importanța voluntariatului,a reducerii riscurilor 

și a pregătirii în cazul dezastrelor naturale, training 

organizat de ProVobis.  

Întâlnirea a fost una interactivă și a avut ca scop 

încurajarea voluntariatului și sensibilizarea comunității 

cu privire la acțiunea responsabilă și eficientă în caz de 

producere a unui dezastru natural.  

 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Campania de educaţie 

sEXPLORAREA se face cu busolă 

Organizator:  Ana-Maria Chiriţoiu - inițiator 

proiect  

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Duliu 

Zamfirescu” Vrancea şi Şcoala Gimnazială nr. 1 

din Bilieşti. 

Loc de desfășurare: Biblioteca Judeţeană 

„Duliu Zamfirescu” Vrancea şi Şcoala 

Gimnazială nr. 1 din Bilieşti. 

Nr. participanți:28; Altfel de expoziții: 

1;  

Rezumat: Ana-Maria Chiriţoiu, studentă la 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi 

ale Comunicării, departamentul Comunicare şi 
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Relaţii Publice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,  a susţinut, vineri, 14 august 

2015, începând cu ora 11:00 la Centrul de Formare al Bibliotecii „Duiliu Zamfirescu” Vrancea una din 

activităţile din cadrul Campaniei de educaţie sEXPLORAREA se face cu busolă. 

La acest eveniment u fost invitaţi să participe adolescenţi, liceeni şi toţi cei interesaţi să afle 

care sunt cele mai eficiente informaţii cu privire la sănătatea vieţii sexuale, la bolile cu transmitere 

sexuală şi la metodele de protejare împotriva 

acestora.  

 Într-un cadru informal, tinerii au 

dobândit informaţii corecte privind educaţia 

sexuală şi vor putea aborda în mod deschis 

acest subiect care este adeseori tabu în 

discuţiile cu părinţii şi cu adulţii în general.  

„Trebuie să responsabilizăm tinerii cu privire 

la acest subiect atât de delicat şi totodată 

important din viaţa lor”,  Ana-Maria 

Chiriţoiu.  

Principalii sponsori ai campaniei au fost Laris 

Production, Supermarketul Zanfir şi compania Vascar S.A, din Focşani.  

Parteneri în proiect au fost Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu  Vrancea şi Şcoala 

Gimnazială nr. 1 din Bilieşti. 

 

 

           Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

FESTIVALUL Povestirilor Digitale Vrâncene 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Parteneri: Fundaţia Progress şi Ansamblul Folcloric Ţara 

Vrancei, 

Loc de desfășurare: Cinema Balada 

Nr. participanți: 60;  

Rezumat: Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a 

organizat, în parteneriat cu Fundaţia Progress şi Ansamblul 

Folcloric Ţara Vrancei, sub genericul  Constelaţia iubitorilor de 

cuvânt,  FESTIVALUL Povestirilor Digitale Vrâncene. 

Marţi, 28 iulie 2015, începând cu ora 18.00, la 

Cinematograful Baladadin Focşani, au fost invitaţi să participe toţi 

cei care iubesc povestea, cuvântul, oamenii şi viaţa.  

Programul a cuprins, pe lângă vizionarea filmelor create pe 

parcursul a trei ani la Centrul de formare  al bibliotecii sub 

îndrumarea bibliotecarului formator Margareta Tătăruş, şi lansarea 

a două publicaţii editate de biblioteca noastră şi apărute la Editura Atec din Focşani: Bibliopovestaşii 

sau despre constelaţia iubitorilor de cuvânt şi Catalogul celor 100 de povestiri digitale create de 

copii, adolescenţi, pensionari, bibliotecari şi de profesionişti care lucrează cu persoane defavorizate 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea.   
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Volumul despre cei 79 de voluntari 

Bibliopovestaşi – de toate vârstele, din cel 

mai amplu program de voluntariat al 

Bibliotecii noastre –  va scoate la iveală 

emoţii, trăiri şi experienţe trăite pe parcursul 

celor 7 luni de voluntariat în toate cele 8 

biblioteci vrâncene implicate. 

Catalogul celor 100 de povestiri digitale este 

o bibliografie a iubitorilor de cuvânt şi 

poveste, în orice formă ar fi ea, care adună 

laolaltă oameni, poveşti de viaţă, experienţe 

şi trăiri.  

Toate acestea au fost create datorită implicării Bibliotecii Judeţene Vrancea în două proiecte 

europene – DigiTales şi Silver Stories, alături de 

Fundaţia Progress din Bistriţa.  Fundaţia Progress din 

Bistriţa a făcut posibile aceste proiecte şi a alăturat, cu 

sens, CUVÂNTUL de internet, calculator, scanner, aparat 

foto şi de albumele cu fotografii de familie şi amintirile 

de-o viaţă ale participanţilor la curs. 

Participanții au putut viziona minuni spuse sau 

tăinuite, clipe trăite cu intensitate, comori ale sufletului 

păstrate până acum şi care au ieşit la iveală prin 

povestirile digitale de viaţă create,  şi au putut vota 

povestea care i-a impresionat cel mai mult.  Au fost 

oferite  premii de către bibliotecă la cele patru categorii 

din concurs: voluntarii BIBLIOPOVESTAŞI; copii şi 

adolescenţi; pensionari;  D.G.A.S.P.C. Vrancea. 

Au fost votate de către public și premiate de 

Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea cele mai frumoase povestiri la 

fiecare categorie în parte. Premianții serii 

sunt Andreea Costin (Categoria DGASC 

Cornelia Ploscaru (Categoria Pensionari - 

Alin Tătăruș (Categoria copii și 

adolescenți - și Sorin Marius Ion (categoria 

Voluntarii BIBLIOPOVESTAȘI - Au fost 

emoții, fericiri, urme de lacrimi și 

îmbrățișări. Aplauze, zâmbete și dorința de a continua. 

 Au fost 4 ore în care și-au dat mâna, povestea rostită cu cea tipărită și cu cea digitală. Trei 

surori ce adună la un loc viața, oamenii și biblioteca.  
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  Program: Lectură, cultură 

Lansare de carte: Alfabetul disperării 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Asociaţia Culturală „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea,  Liga Scriitorilor din 

România, filiala Vrancea 

Loc de desfășurare: Sediul Central 

Nr. participanți:23 ;  

Rezumat: Lansarea volumului „Alfabetul 

disperării (Cartea întâia de la San Atoriu)”, 

apărut la Editura „Ateneul Scriitorilor” din 

Bacău, autor Dan Movileanu, aceasta fiind cea 

de-a treia carte a autorului tecucean. Dan 

Movileanu este pseudonimul literar al 

profesorului Viorel Şerban, redactor şef adjunct la revista „Tecuciul literar-artistic”. 

Lansarea a avut loc la Sediul central al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”, Evenimentul 

a fost organizat de Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, în colaborare cu Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi Liga Scriitorilor din România, filiala Vrancea. 

  

AUGUST 

 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Lectură, cultură 

Lansare de carte: Ţara Vrancei, o istorie a obştilor răzăşeşti 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Secția imprumut, Sala 

literaturilor 

Nr. participanți:42  

Rezumat:Vineri, 7 august, ora 10, la Sediul 

Central al Bibliotecii Județene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea, din Strada Mihail 

Kogălniceanu nr. 13, a avut loc lansarea de carte  a  

profesorului de istorie Cezar Cherciu intitulată 

„Ţara Vrancei: o istorie a obştilor răzăşeşti”, 
apărută la Editura Axis Libri, în anul 2015. Este o 

carte document dedicată satului şi obştii ţinutului 

Vrancei. 

Despre valoarea cărţii au fost  invitaţi să depună mărturie conferenţiar doctor Costică Neagu şi inginer 

silvic Nicolae Bogdan. 

După cum mărturiseşte autorul, „în calitate de fiu de răzeş, născut în ambientul muntelui, <<la 

margine de codru des>>, cum spune poetul naţional Mihai Eminescu, încă din tinereţe mi-am dorit o 

carte document, o lucrare unitară care să înmănunchieze ştirile scrise şi nescrise despre obştea 

vrânceană şi oamenii ei”.  
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii, Lectură, cultură 

Proiect: BIBLIOTECA DE VACANȚĂ, ediția a IX-a 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Primăria Focsani 

Loc de desfășurare: Grădina Publică 

Nr. participanți:peste 400 ; Expoziții carte:3 ; Nr doc. 

expuse: 160/zi, 800 săptămânal ;  

Rezumat: Biblioteca de vacanţă - sărbătoare în aer liber a cărţii - 

a fost apreciată şi anul acesta de publicul vrâncean. Aşteptată cu 

interes, Biblioteca de vacanţă la cea de –a IX-a ediţie  s-a desfăşurat 

în Grădina Publică în perioada 31 august – 4 septembrie 2015, 

între orele 16.00 – 

20.00.  

Proiectul   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 este 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. Organizarea acestui program a 

fost susţinută de Primăria Oraşului Focşani care a 

alocat un spațiu pentru expunerea cărţilor şi 

derularea evenimentelor din această săptămână.  

 

 Timp de o săptămână, în intervalul orar 

16-19, peste 400 de vizitatori au participat la 

activităţile oferite de bibliotecă, fie că a fost 

vorba de lectură în parc sau împrumutul la 

domiciliu, fie au ascultat muzică live oferită de 

voluntarii bibliotecii 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 250 de titluri din diverse 

domenii: cărţi pentru copii, literatură română şi 

străină, medicină, psihologie, religie, artă culinară, 

creşterea animalelor)  şi au împrumutat/consultat 

peste 550 de cărţi. 
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Cele mai solicitate titluri au fost: Enciclopedia 

pentru părinți, Enciclopedia medicală a sugarului și 

copilului mic., Pirații, Întrebări și răspunsuri, 

Egiptul antic, Corpul omenesc, Degețica, Carte 

despre dinozauri, Atlasul naturii, Cum să ne educăm 

copiii,  Suflet românesc, cărți din programa școlară 

și beletristică 

 

Proiectul Biblioteca de Vacanţă a avut un 

program diversificat și  a propus  în acest an o serie 

de activităţi inedite: Teatru Stradal, Concert de 

Muzică Folk şi Handmade. Alături de noi 

au fost colaboratori și voluntari ai 

bibliotecii, care s-au implicat în derularea 

activităților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEPTEMBRIE 
 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii, Lectură, cultură 

BIBLIOTECA – servicii noi la 

început de AN ȘCOLAR 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Toate secțiile bibliotecii 

Rezumat: Toți cititorii elevi ce au trecut pragul 

bibliotecii, la început de an școlar,  au primit în dar 

un ORAR ȘCOLAR  - cu idei de petrecere a 

timpului liber și sfaturi. De asemenea  a fost pus la 

dispoziția cititorilor pe site-ul bibliotecii. 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea și-a așteptat cititorii cu titluri noi, volume 

interesante și captivante pentru toate vârstele, cărți din 

programa școlară, ce vor  diversifica lectura tuturor 

celor care sunt deja cititori fideli ai bibliotecii  sau  a 

celor care vor dori să se înscrie pentru prima oară.  

De asemenea,  au fost reamintite utilizatorilor   

serviciile oferite: eliberare permis, împrumut la 



118 

 

domiciliu/sală lectură, împrumut interbibliotecar, rezervări de carte/prelungiri termene de împrumut 

prin telefon sau e-mail (cititori@bjvrancea.ro ), acces la programul de legislaţie LEX EXPERT, acces 

gratuit la Internet în sălile multimedia şi la catalogul on line al bibliotecii (www.bjvrancea.ro ), acces 

gratuit la Internet pe dispozitivele personale prin intermediul WiFi,.multiplicări xerox /listări și 

scanări,  acces gratuit la presa locală și nu în ultimul rând  

asistență în căutarea diverselor surse de informare și 

documentare.  

Centrul de formare al bibliotecii a prezentat, o 

gamă diversificată, de cursuri gratuite de formare. 

 

Odată cu noul an școlar, pentru a facilita și mai 

mult accesul la informație, Secția împrumut  la 

domiciliu pentru adulți a suplimentat numărul de 

exemplare care pot fi împrumutate pe o perioada de 

două săptămâni  la 6 cărți din domenii diferite.  Pentru programa școlară, numărul de cărți 

împrumutate s-a suplimentat, astfel încât, în termen de o săptămână să poată fi împrumutate până la 3 

cărți.  

Expoziții interactive de carte, pe diferite teme, invită publicul doritor de lectură să 

descopere noi titluri din literatura străină. 

Prin programul Biblioteca dăruiește, 

cititorii nou înscriși la Secția de împrumut adulți 

au primit cadou o carte, la alegere. 

 

Luna septembrie a adus pentru micii 

cititori ai Secției pentru copii și tineret Oana-

Diana Renea - o expoziție veselă cu imagini, 

cărți și urări pentru noul an școlar. 

 

Timpul lecturilor de vacanță a trecut, iar anul 

școlar a început cu noi provocări pentru micuții elevi 

cărora  secția le-a pus la dispoziție cele mai noi 

titluri solicitate prin  programa școlară 

(achiziționate în urma solicitărilor făcute de cititori 

în această vară), alături de alte noutăți din domenii 

diverse. 
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii, 

Proiect: Școala Părinților 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Parteneri: psiholog - Cabinet psihologie Maria 

Arginteanu; DGASPC Vrancea, IPJ Vrancea, 

CPECA Vrancea 

Loc de desfășurare: Secția pentru copii si tineret 

Oana-Diana Renea 

Nr. participanți:30 ; Expoziții carte:2 ; 

Altfel de expoziții:4 ; Nr doc. expuse:64 ;  

Rezumat: Joi 1 octombrie, ora 17.00  la 

Secția pentru copii și tineret Oana-Diana Renea a 

Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea a 

avut loc prima întâlnire între specialiaști și părinții 

în cadrul proiectului ȘCOALA PĂRINȚILOR. 

În perioada octombrie – decembrie, la cele 

13 sesiuni de informare organizate săptămânal,  au  

participat gratuit părinții care și-au dorit să 

dezvolte o relație frumoasă părinte -copil sau care 

au întâmpinat probleme legate de comunicare, 

comportament sau atitudine.  

Prima sesiune de informare a fost susținută 

de Lavinia Budescu psiholog specialist din 

cadrul DGASPC  Vrancea și a avut  ca temă 

Situaţiile de impas parental şi  dificultăţi întâmpinate în cadrul relaţiei părinte – copil. Întâlnirea 

a fost interactivă  și a cuprins  explicații și  exemplificări, urmate de o sesiune de întrebări și 

răspunsuri. 

Pe tot parcursul proiectului părinții au putut 

afla răspunsul la întrebări şi provocări, care apar 

frecvent în procesul de educare, din partea unei 

echipe de specialiști formată din medici, psihologi, 

pedagogi, consilieri antidrog și  polițiști.  

Prin  Proiectul Școala Părinților s-a urmărit 

identificarea nevoilor de informare a părinților, 

oferirea de informații care să-i ajute pe părinţi în 

demersul lor de educare a copiilor, încurajarea și 

promovarea implicării părinților ca parteneri în 

educarea copiilor, asumarea rolului activ și pozitiv al părinților în educația copiilor, dezvoltarea 

competentelor și abilităților educative ale părinților și deprinderea părinților cu tehnici de abordare a 

problemelor pentru depășirea anumitor situații  

pe care le întâmpină în această relație.   

Echipa de proiect a fost formată din 

Maria Cristina Olaru, bibliotecar.- Biblioteca 
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Județeană Vrancea, Maria Arginteanu psiholog - cabinet psihologie;Lavinia Budescu, psiholog - 

Specialist DGASPC Vrancea, Monica Manolache, comisar de poliție - IPJ Vrancea, Răzvan Gabriel 

Candrea insp. de specialitate, coord. CPECA Vrancea, dr. Doina Chiriac Medic specialist - CPECA 

Vrancea 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Zilele Europene ale Patrimoniului 2015 

Organizatori: Direcţia Judeţeană de Cultură Vrancea, Biblioteca 

Judeţeană Vrancea, Muzeul Vrancei, Biblioteca de weekend din Şerbeşti 

Vrancea  

Loc de desfășurare: Muzeul Vrancei, Biblioteca de weekend din 

Şerbeşti Vrancea 

Nr. participanți: 37 

Rezumat: Cu prilejul celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor Europene 

ale Patrimoniului, Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

organizează, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Cultură Vrancea, 

Muzeul Vrancei - Rezervatia de arhitectură şi tehnică populară din Crângul 

Petresti şi Biblioteca de weekend din Şerbeşti Vrancea, o serie de activităţi 

dedicate cunoaşterii şi 

promovării tradiţiilor şi 

meşteşugurilor locale, subsumate temei europene 

Patrimoniul industrial şi tehnic.  

 Astfel pe 16 septembrie un grup, format din 

bibliotecari, cititori și voluntari, a pornit din fața 

bibliotecii într-o călătorie per pedes spre Crângul 

Petrești unde doamna Alina Ulmeanu, muzeograf în 

cadrul Crângului Petreşti, a susţinut tema 

“Modalităţi de conservare şi promovare a casei 

ţărăneşti din Vrancea”. 

De asemenea, vineri, 18 septembrie 2015, la 

Biblioteca de weekend şi la Casa memorială Simon 

Ghinea din Şerbeşti – Vidra au fost prezentate 

obiecte tradiţionale a satului vrâncean, iar doamna 

Doina Straton-Andrieş a fost gazda unui workshop cu 

tema  “Ţesutul, meşteşug tradiţional în Ţara Vrancei”.  

În fiecare an, în luna septembrie, la iniţiativa 

Consiliului Europei şi a Uniunii Europene se 

sărbătoresc Zilele Europene ale Patrimoniului 

(ZEP). Manifestarea are drept scop sensibilizarea 

cetățenilor cu privire la cunoaşterea și respectarea 

patrimoniului cultural, având loc în circa 50 de țări 

semnatare ale convențiilor europene referitoare la 

patrimoniul cultural, având anual peste 20 de milioane 

de vizitatori 

 

 

 

 

. 
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OCTOMBRIE 

 

Program: Lectură, cultură 

Ziua Mondială a Educației 

 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Liceul de Artă Gheorghe 

Tattarescu din Focșani 

Loc de desfășurare: Sala de lectură 

Nr. participanți:70 ; Expoziții carte:1 ; 

Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:25 ;  

Rezumat: Luni, 5 octombrie 2015 de Ziua 

Mondială a Educației, Sala de Lectură a Bibliotecii 

Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea din strada Maior 

Sava nr. 4 a găzduit, începând cu ora 9.30, un 

eveniment cultural organizat de Liceul de Artă 

Gheorghe Tattarescu din Focșani.   

În cadrul acestui eveniment, au fost lansate Dicționarul poliglot de termeni medievali și 

Albumul costumului medieval, produse culturale ale Liceului de Artă din Focșani. Aceste cărți sunt 

rezultatul participării acestui liceu în cadrul Proiectului Multilateral Comenius ”M.E.E.T.” (Medieval 

Era Evolves Today)  – parteneriat între cinci școli 

europene din România, Turcia, Lituania, Grecia și 

Polonia.  

La acest eveniment au participat bibliotecari, 

cadre didactice și elevi din cadrul Liceului de Artă 

Gheorghe Tattarescu din Focșani. Invitații bibliotecii 

au prezentat publicului interesat un studiu de 

specialitate comparativ al diverselor stiluri de design 

tradițional medieval proprii celor cinci culturi ale 

țărilor implicate în proiect și au prezentat lumea și 

limbajul culturii medievale. 
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Program: Biblioteca în folosul comunității,  

Lectură, cultură 

Ziua Bastonului alb 

 

 

Organizator: Asociația Nevăzătorilor din 

România, Filiala Buzău – Vrancea, Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” și Fundația „Cartea 

Călătoare” Focșani  

Loc de desfășurare: Sediul Central 

Nr. participanți:70 ;  

Rezumat: Asociația Nevăzătorilor din România, 

Filiala Buzău – Vrancea, în colaborare cu 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” și 

Fundația „Cartea Călătoare” Focșani au organizat, 

cu prilejul Zilei bastonolui alb, două evenimente 

speciale: lansarea cărții „Înfruntând viața”, 

scrisă de profesorul clujean nevăzător și surd 

Vasile Adamescu, și proiecția filmului accesibilizat pentru persoanele fără vedere „Poarta Albă”.  
Prof. Vasile Adamescu şi-a lansat cartea ”Înfruntând viaţa”,  o lucrare  autobiografica în care autorul 

împărtăşeşte din experienţa sa ca persoană cu surdo cecitate. 

În județul nostru trăiesc, potrivit datelor oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Vrancea, 1.940 de nevăzători. Dintre aceștia, 47 sunt copii 

Autorul trece prin filtrul memoriei amintirile esenţiale din satul natal, din viaţa familiei, dar mai 

ales din anii de şcoală, până la absolvirea Şcolii pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca. Prin 

intermediul memoriei episodice, autorul reuşeşte să redea crâmpeie de viaţă autentică, pregătind 

cititorul pentru o incursiune în lumea persoanelor cu dublă deficienţă senzorială, fiind în acelaşi timp o 

lecţie de viaţă  pentru dezvoltarea personală. 

Autorul cărții, Vasile Adamescu, primul român demutizat, decorat cu Ordinul Naţional „Pentru 

Merit“ în grad de Cavaler 

Considerat un miracol viu, în numai șase ani a învățat să scrie și să se exprime prin alfabetul Braille. 

Cu ajutorul însoțitorului său, un fost elev al acestuia, Vasile Nicu, profesorul Adamescu a reușit 

să ne transmită motivul pentru care a scris cartea și ce 

înseamnă pentru el. ”Am scris cartea aceasta pentru 

ca oamenii să îmi poată înțelege viața, atât ca elev 

cât și ca profesor. Dacă ar fi sa văd lumea, tot ce mi-

aș dori ar fi să văd chipurile oamenilor”, a declarat 

acesta.  

Pe lângă dragostea față de literatură, 

Adamescu a dezvoltat și o pasiune pentru figurine din 

lut. El este capabil să perceapă trăsăturile unui chip 

sau  obiect și să îi redea forma în lut. 

Prof. Vasile Adamescu este absolvent al 

Facultăţii  de Psihopedagogie specială, Şcoala 

Populară de Arte Plastice, profesor, artist plastic, iar 

acum, scriitor al propriului destin. 
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Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Lectură, cultură 

CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ  Oana-Diana  Renea, 

 ediţia a IV – a,  2015 -2016 

 

 Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Rezumat: Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea ai 

lansat la cea de a IV-a ediție a Concursului  de creaţie literară  

“Oana-Diana  Renea”. 

Acest concurs este organizat de Biblioteca Judeţeană 

Vrancea,  în memoria poetei Oana Diana Renea, autor de cărţi 

pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din România, pentru a 

stimula creaţia literară în rândul copiilor de vârstă şcolară din 

clasele  I-VIII. Concursul se organizează cu acordul şi sprijinul 

familiei autoarei – doamna  profesoară Afrodita Renea şi domnul 

profesor Victor Renea. 

Lucrările premiate în cele trei ediţii anterioare au fost 

publicate în volumul Oana Diana Renea: Biobibliografie, editat 

de Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, volum apărut 

anul acesta în luna aprilie. Până în prezent, la aceste ediţii ale 

concursului, au participat peste 370 de elevi ce au fost recompensați cu diplome, premii, cărţi şi 

rechizite.  

Tărâmul lecturii – este tema concursului de 

anul acesta prin care micii scriitori de poezie, din 

clasele I-VIII, îşi  pot dezvălui prin creaţiile lor, 

sentimente,  amintiri, fragmente sau gânduri legate 

de personajele de poveste, cartea preferată, plăcerea 

lecturii,  sau persoanele(învăţătoarea, părinţii sau 

bunicii) alături de care au descoperit lumea cărţilor. 

Aici lăsăm imaginaţia copiilor să  dezvolte acest 

subiect extrem de generos.   

Pentru a simplifica modalitatea de 

transmitere a lucrărilor din acest an lucrările au 

putut fi trimise și prin e-mail.  

Festivitatea de premiere va avea loc în luna februarie 2016,  și va fi prilejuită de  marcarea a 6 

ani de a dispariția prematură  a autoarei Oana-Diana Renea și îi va avea ca invitați speciali pe membrii 

familiei prof. Renea și domnii profesori Costică Neagu și Valeriu Anghel în calitate de membrii ai 

juriului. 

 

 

 

 



124 

 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Lectură, cultură 

Proiect: Aniversări culturale - Duiliu Zamfirescu 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Școala Duiliu Zamfirescu Focșani 

Loc de desfășurare: Toate secțiile 

Nr. participanți:42 ; Expoziții carte:1 ; Altfel 

de expoziții: 1; Nr doc. expuse:18 ;  

Rezumat: 30 octombrie 2015, Biblioteca Județeană 

Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat, cu ocazia 

împlinirii a 157 de ani de la nașterea scriitorului, 

publicistului și diplomatului Duiliu Zamfirescu, o serie 

de activități dedicate acestei personalități memorabile a 

Vrancei. 
Pentru a marca această zi, la Secția pentru copii 

și tineret Oana-Diana Renea, în parteneriat cu Școala Duiliu Zamfirescu Focșani, s-a derulat 

activitatea Inspiraţie, unde eşti? la care au participat bibliotecari, profesori și elevi.   

Coordonați de profesorii Pompilia Bărbosu și 

Dumitrache Mitrița, elevii au pregătit un atelier cultural-

artistic, în cadrul căruia copii au regăsit inspiraţia 

creatoare, în realitatea înconjurătoare, în rafturile de cărţi, 

în expoziția de imagini și citate, în oamenii de lângă ei, în 

grădina plină cu frunze tomnatice, în aspectul clădirii 

monument și în prezentarea scriitorului realizată de 

bibliotecarii Sălii de lectură. Pornind de la toate acestea și 

folosind inspiraţia găsită aceștia au creat versuri, 

miniproze, pagini de jurnal și afişe. Materialele realizate 

au fost expuse atât la bibliotecă, cât şi la şcoală.  Corul 

Armonia al Școlii Gimnaziale Duiliu Zamfirescu a completat 

atmosfera cu un program inedit de cântece.  

 Tot cu această ocazie Secția pentru copii și tineret Oana-

Diana Renea a  primit vizita de documentare a Grădiniței nr.15,   

în cadrul căreia micuții, însoțiți de doamnele educatoare Popa 

Magdalena și Voinea Alina,  au pășit pentru prima oară în 

bibliotecă, au  ascultat povestea cărților așezate frumos pe rafturi 

și au urmărit  prezentarea Călătorie în opera lui Duiliu 

Zamfirescu, totul pe înțelesul lor. 

Cu acest prilej, sub titlurile Duiliu Zamfirescu: 157 de 

ani de la naștere, Călătorie în opera lui Duiliu Zamfirescu și 

Aniversări culturale: Duiliu Zamfirescu, secțiile bibliotecii au 

pregătit  expoziții de carte, imagini, fotografii și citate pe care 

publicul cititor va putea să le viziteze în aceste zile.   
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 Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu 

Vrancea deține, din anul 2009, fotografii, scrisori 

și cărți poștale - documente originale ce au 

aparținut familiei scriitorului și care formează 

Fondul documentar Duiliu Zamfirescu. Acesta 

cuprinde și două manuscrise importante, despre 

viata și opera lui Duiliu Zamfirescu, ale criticului 

si istoricului literar Ioan Adam, renumit 

zamfirescolog, ce și-a dedicat activitatea literară 

studierii și punerii în valoare a operei zamfiresciene. 

 

 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

                                  Lectură, cultură 

Proiect: Prezenţe vrâncene actuale în cultura naţională, 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Cenaclului ”Duiliu Zamfirescu”, 

Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani 

Loc de desfășurare: Liceul Pedagogic ”Spiru 

Haret” Focșani 

Nr. participanți: 58  

Rezumat:Biblioteca Județeană ”Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a propus comunității un nou 

proiect cultural, intitulat Prezenţe vrâncene actuale 

în cultura naţională, proiect care va promova 

cultura  locală și  scriitorii vrânceni. 

 În cadrul acestui proiect, Biblioteca Județeană a organizat, joi, 29 octombrie 2015, în 

parteneriat cu Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” din Focșani, o întâlnire cu scriitorii din cadrul 

Cenaclului ”Duiliu Zamfirescu”, coordonați de Gheorghe Andrei Neagu. În cadrul acestei întâlniri, 

care a avut loc la sediul Liceului Pedagogic ”Spiru Haret”,  elevii au avut  prilejul de a face cunoștință 

cu o parte din oamenii de cultură din județul nostru, 

cu operele acestora și au fost invitați să intre într-un 

dialog deschis cu aceștia. 

Gazda acestei întâlniri a fost doamna Natașa 

Simion, directorul Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”, 

care a răspuns cu plăcere invitației  de a se alătura 

proiectului Prezenţe vrâncene actuale în cultura 

naţională.  

La acest eveniment, Gheorghe Andrei Neagu, 

Ştefania Oproescu, Elena Otavă şi Nicoleta 

Hurmuzache şi-au prezentat o parte din cărţile publicate, au vorbit despre actul cultural şi laboratorul 

de idei al scriitorului, au intrat în dialog cu elevii, au recitat poezii şi au făcut elogiul unor tineri 

membrii ai cenaclului, invitând şi încurajând pe elevii care au talent să scrie şi să devină o voce 

distinctă a comunităţii culturale locale.  
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Program: Biblioteca în folosul comunitâții, 

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 

Organizator: CAR Carp Milcovul 
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană 

Vrancea,   

Nr. participanți: 100 

Rezumat: De Ziua Internaţională a 

Persoanelor Vârstnice” decretată în februarie 

1991 de ONU, membrii CAR „Milcov” au 

petrecut într-o atmosferă de sărbătoare. Peste 

100 de membrii au participat la acest 

eveniment. Participanţii au fost răsfaţaţi de 

instituţia financiară cu o masă festivă, muzică 

şi voie bună şi nu doar atât. „Este foarte 

important pentru noi, ajunşi la o anumită 

vârstă, să ne întâlnim, să socializăm. Bătrânii au nevoie de asta. Avem un partener care ne-a fost 

alături mereu, Biblioteca Judeţeană «Duiliu Zamfirescu» din Focşani. Alături de echipa acestei 

instituţii pensionarii noştri au participat la multe activităţi din care au învăţat multe, dar în primul 

rând s-au întâlnit, foarte important pentru vârstnici. Astăzi am proiectat filmul digital «Anotimpurile 

vieţii», realizat de instituţia noastră, în parteneriat cu Biblioteca şi un ziar”, a spus Sandu Ploscaru, 

preşedintele CARP „Milcov” Focşani.  

            După vizionarea filmului, a urmat momentul „BiblioPovestaşilor” reuniţi de trainerul lor, 

Margareta Tătăruş, în care li bunicilor li s-au recitat poezii. La eveniment a luat parte şi directorul 

Bibliotecii, Teodora Fîntînaru şi scriitorul Culiţă Uşurelu, care a prezentat lucrarea sa, „Arta de a trece 

prin viaţă”. Poate cel mai aşteptat moment a fost cel în care cuplurile longevive au fost premiate şi au 

participat la o tombolă de toamnă. Instituţia CAR „Milcov” are aproape 3.000 de membri în Vrancea  

 

Repere profesionale 

Conferință Națională a  Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) 

 În perioada 28-29 octombrie 2015 a avut loc la Bușteni cea  de-a  

XXVI-a Conferință Națională a  Asociației Naționale a Bibliotecarilor 

și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), având ca 

temă Bibliotecarii publici – facilitatori de servicii pentru comunitate. 

La această conferinţă au participat și membri ai Filialei ANBPR 

Vrancea. 

În cadrul lucrărilor Conferinței, delegația vrânceană, formată 

din bibliotecari publici de la Biblioteca Județeană Vrancea și din 

județ,  au prezentat exemple de servicii inovative și au împărtășit idei 

de proiecte de succes, contribuind astfel la multiplicarea experiențelor 

profesionale în rândul membrilor Asociației.  
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În acest context, Loredana Iordache, 

membră a Filialei ANBPR Vrancea, 

bibliotecar la Biblioteca Publică din 

Broșteni, județul Vrancea, a  prezentat 

proiectul Salvează un copac, iar el te va 

ajuta să crești și să trăiești sănătos!”  

La acest eveniment au participat peste 100 de 

bibliotecari publici, parteneri, colaboratori, 

dar și reprezentanți ai mediului de business și 

ONG, precum și oficialități locale. 

 

 

  

Noiembrie 

Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Lectură, cultură 

Lansare: In memoriam, Gabriel Funica - Stylografii 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Sediul central 

Nr. participanți:30 

Rezumat: Vineri, 27 noiembrie 2015,  sediul 

Central al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, a 

organizat lansarea cărţii Stylografii a scriitorului şi 

omului de cultură Gabriel Funica, bibliotecar la 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

în perioada 1991-2015.   
 

 

Lansarea volumului Stylografii se doreşte a 

fi un demers cultural închinat memoriei colegului 

nostru Gabriel Funica, în semn de aleasă preţuire. 

La această lansare de carte au fost prezenţi Romeo 

Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură C.C. 

Giurescu din Odobeşti, Gheorghe Andrei Neagu, 

directorul revistei Oglinda Literară, membrii ai 

Cenaclului literar Duiliu Zamfirescu din Focşani, 

bibliotecari şi prieteni ai scriitorului.   
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Volumul Stylografii a fost editat sub egida 

Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

Gabriel Funica (1961 – 2015) a fost bibliotecar la 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

 începând cu anul 1991. A lucrat în departamentul 

Relaţii cu publicul, secţia Sala de Lectură şi la 

Secţia de Carte Veche a bibliotecii. A fost 

redactorul şef al Revistei Lector a Bibliotecii 

Judeţene “Duiliu Zamfirescu” şi membru al 

Cenaclului Cultural Duiliu Zamfirescu din Focşani. 

A scris editoriale în Revista Oglinda Literară din 

Focşani şi a fost membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Cărţi Deschise a Bibliotecii Judeţene. 

Este autor al volumului Hârtii lipite (2005). 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect: EpiCENTRU - Club de dezbateri educative 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: voluntar  Ruxandra Dobre 

Loc de desfășurare: Centrul de Formare 

Nr. participanți: 16 

Rezumat:Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a găzduit, începând din 

noiembrie 2015, Clubul de dezbateri 

educative EpiCENTRU, proiect iniţiat de 

Ruxandra Dobre, elevă la Colegiul Naţional 

Unirea din Focşani şi voluntară a bibliotecii 

noastre. Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă 

tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani, care 

se vor întâlni de două ori pe lună, la sediul 

bibliotecii din strada Maior Sava nr. 4, în ziua 

de miercuri, între orele 16 şi 18.  
Proiectul, care se va derula până în luna  

iulie 2016, are ca obiective: dobândirea de către 

tineri a abilităţilor oratorice, dezvoltarea 

capacităţii de a susţine un discurs în faţa unui 

public, capacitatea de argumentare logică a unor 

idei, învăţarea competenţelor necesare lucrului 

în echipă, creşterea stimei de sine şi dezvoltarea 

personalităţii, precum şi cunoaşterea formatului de dezbateri academice “World School”. 

Formatul de dezbateri academice “World School” (WS) presupune formarea a două echipe 

compuse din trei parteneri, desemnarea unei echipe a Guvernului (numită şi Afirmatoare) şi, respectiv, 

una a Opoziţiei (numită şi Negatoare) şi respectarea unor reguli privind structurarea discursului, 

prezentarea lui şi procesul de contraargumentare faţă de discursul echipei adverse. Fiecare membru al 

fiecărei echipe va ţine un discurs de 8 minute, urmând ca meciul să se termine cu discursul de reply, 

sumativ, de câte 4 minute din partea fiecărei echipe. 
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Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect național: Al treilea spațiu al cetățeniei active 

în Vrancea 

Organizator: Fundația Progress,  

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Centrul de formare 

Rezumat: Proiectul național de creare agore 

comunitare “Al treilea spațiu al cetățeniei active” 

(www.al-treilea-spatiu.ro) va fi implementat și în 

orașul nostru. Biblioteca Județeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea și Fundația Progress au intrat 

într-un parteneriat de 6 luni (Octombrie 2015 – 

Martie 2016) la finalul căruia 15 voluntari vrânceni, 

formați în domeniul cetățeniei active, vor amenaja 

un Cuib al Democrației în incinta Bibliotecii 

Județene.  
„Al treilea spaţiu al cetăţeniei active” este 

un proiect finanţat prin Granturile SEE 2009 – 

2014, din cadrul Fondului ONG România. Demarat 

în Iunie 2014 și implementat, în prezent, în 13 

oraşe din ţară, proiectul „Al treilea spaţiu al 

cetăţeniei active” urmărește crearea unei rețele 

naționale de resurse (spații, formatori, grupuri de 

acțiune) accesibile oricui dorește să fie sau să 

devină cetățean activ.  

În orașul Focșani, proiectul se va desfășura în 

perioada Octombrie 2015 – Martie 2016 prin implementarea următoarelor activități:    

 formarea voluntarilor în domeniul 

cetățeniei active prin livrarea unui curs,  

 amenajarea unui cuib al democrației în 

incinta Bibliotecii Județene (după 

modelul “Reading Nest”, instalație de artă 

creată de Mark Reigelmann în vecinătatea 

Bibliotecii Publice din Cleveland)  

 exersarea cetățeniei active de către 

voluntari prin realizarea unor analize ale 

performanței din sectorul public. 

Coordonatorul acestui proiect la Biblioteca 

Județeană Vrancea este Margareta Tătăruș, 

bibliotecar formator.  

Implementarea proiectului și desfășurarea acestuia poate fi urmărită accesând pagina 

webwww.al-treilea-spatiu.ro, pagina de Facebook www.facebook.com/al.3lea.spatiu sau hastag-ul 

dedicat #altreileaspatiu și pe site-ul bibliotecii www.bjvrancea.ro. 

 Proiectul de amenajare va fi definitivat in luna februarie 2016. 

http://www.al-treilea-spatiu.ro/
http://www.al-treilea-spatiu.ro/
http://www.facebook.com/al.3lea.spatiu
http://www.bjvrancea.ro/


130 

 

 

Program: Colaborări internaționale/ 

Colecții de carte în străinătate 

Proiect: Refacerea legăturilor de suflet cu românii din spaţiul 

ex-sovietic 

 
Organizator: Asociaţia „Uniriştii” 

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,  

Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, Școala 

Românească din Crasna, raionul Storojineţ Ucraina 

Loc de desfășurare: Cernăuţi, Ucraina 

Nr. participanți: 37 

Nr. de volume donate: 30 

Rezumat: Biblioteca Județeană Vrancea a fost 

partener în proiectul „Refacerea legăturilor de suflet 

cu românii din spaţiul ex-sovietic” încă din anul 2011, 

implicându-se  în activitățile derulate în Ucraina și 

pregătind donații de carte. 

În anul 2015, Adrian Ţiglea – bibliotecar în cadrul Sălii de lectură, a reprezentat Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în proiectul „Refacerea legăturilor de suflet cu românii din 

spaţiul ex-sovietic”, derulat în parteneriat cu Asociaţia „Uniriştii” şi coordonat de domnul profesor de 

istorie Atarcicov Adrian, cadru didactic la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani. 

Proiectul transfrontalier „Refacerea legăturilor de suflet cu românii din spaţiul ex-sovietic”,  

iniţiat de Asociaţia Uniriştii cu finanţarea Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de 

pretutindeni, şi-a propus o deschidere către spaţiul răsăritean şi presupune derularea unor parteneriate 

educaţionale cu şcolile şi comunităţile 

româneşti din spaţiul ex-sovietic, 

începând cu anul 2011. 

Cea dintâi acţiune în care 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a participat s-a 

derulat în perioada 04-07 iunie 2015 şi a 

inclus oferirea, din partea Bibliotecii 

Judeţene, a unei donaţii de carte de 

literatură românească în număr de 30 de 

volume Gimnaziului nr. 6 din Cernăuţi, 

director Ivan Ignat. 

O altă etapă a proiectului s-a desfăşurat în perioada 20-22 noiembrie 2015. Cu această ocazie, o 

delegaţie de profesori unirişti a efectuat o vizită în regiunea Cernăuţi. Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a contribuit şi de această dată cu o donaţie de carte  de literatură românească în 

număr de 26 de volume, donaţie oferită Școlii Româneşti din Crasna, raionul Storojineţ.  

Alături de partenerii români din Ucraina implicaţi în derularea proiectului au fost realizate o 

serie de materiale foto-video de la obiectivele culturale, istorice şi religioase vizitate. Aceste materiale 

vor face parte dintr-o platformă multimedia şi un site în care se vor regăsi informaţii, texte ale celor 

implicaţi în proiect. 
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Program: Localia, Personalia - valori vrâncene  

Lectură, cultură 

Lansare: In memoriam, Luca Pițu 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Sediul central 

Nr. participanți:32 ; Expoziții carte: 1 

; Nr doc. expuse: 16;  

Rezumat: Joi, 26 noiembrie 2015, începând 

cu ora 17.00, la sediul Central al Bibliotecii 

Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea din 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, a avut loc 

lansarea cărţii Luca Piţu: Cap limpede la 

devălmăşiile cetăţii, a criticului literar Ionel 

Necula.  
Volumul a fost prezent  la Târgul de 

carte Gaudeamus 2015, în cadrul  Colocviului dedicat eseistului-magistru  Luca Piţu (1947-2015) si   

reprezintă o evocaţie a personalităţii şi a operei profesorului universitar ieşean  Luca Piţu, personalitate 

complexă în spațiul literar actual.  

Luca Pițu eseist, publicist și profesor, a semnat și sub pseudonimul Magistrul din Cajvana.  

Evenimentul prilejuit de lansarea cărţii „Luca Piţu: Cap limpede la devălmăşiile cetăţii” a 

umplut Sala literaturilor  din cadrul Bibliotecii Județene Vrancea cu scriitori vrânceni, prieteni de 

familie şi admiratori, iubitori de cultură și lectură, dar şi tineri care l-au descoperit pe cunoscutul eseist 

şi publicist citindu-i cărţile. 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” a găzduit acest eveniment de 

excepţie în care, criticul literar Ionel Necula, 

a vorbit despre omul Luca Piţu, despre 

eseistul Luca Piţu, despre dizidentul Luca 

Piţu, despre relaţia de prietenie pe care a 

avut-o cu Luca Piţu, despre scriitorul care a 

publicat în anii ’90 un jurnal captivant, 

oarecum atipic, apreciat de cititori: 

„Însem(i)nările Magistrului din Cajvana”.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cajvana


132 

 

Experiențe profesionale 

GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT 

Mențiune biblioteca Broșteni 

 

Rezumat: Ediția a VII-a a Galei Premiilor 

Pentru Un Mediu Curat și-a desemnat câștigătorii 

în cadrul competiției anuale, devenite deja o tradiție 

pentru ECOTIC și partenerii săi. Gala s-a născut din 

nevoia de a aduce la rampă proiectele și inițiativele 

românești dedicate mediului. 

       De-a lungul celor șapte ediții, numărul 

proiectelor înscrise și al organizațiilor interesate a 

crescut vizibil; suntem bucuroși să anunțăm că, 

pentru această ediție, au fost înscrise 87 de proiecte, 

cele mai multe înscrise într-o ediție de până acum.  

Printre câştigătorii “GALEI PREMIILOR 

PENTRU UN MEDIU CURAT “ – ediţia a VII-a s-a numărat și Proiectul “SALVEAZĂ UN 

COPAC, IAR EL TE VA AJUTA SĂ CREŞTI ŞI SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS ! “, inițiat de 

Biblioteca Comunală Broşteni în parteneriat cu: Şcoala Gimnazială Pituluşa; Primăria Broşteni; 

Centrul de zi Dănuţ; Fabrica de hârtie Vrancart, Adjud; Fabrica de sticlă Fredi, Oneşti; Grădiniţa 

Broşteni; Grădiniţa Pituluşa şi Grădiniţa Arva și Biblioteca Județeană Vrancea  -   care a obţinut 

menţiune şi a fost premiat cu 10 calculatoare recondiţionate oferite de ENGIE prin “Ateliere fără 

Frontiere” şi un brăduţ, care va fi plantat în curtea bibliotecii .  

 

 

Program: Lectură, cultură 

Proiect: Carnavalul personajelor 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Colaboratori: Școala Nicolae Iorga 

Loc de desfășurare: Secția pentru copii și 

tineret 

Nr. participanți:22; Expoziții carte:1 ; 

Altfel de expoziții:1 ; Nr doc. expuse:36 ;  

Rezumat: Noiembrie în cadrul proiectul 

carnavalul personajelor  inițiat de Școala Nicolae 

Iorga  elevii coordonați de doamna prof. Mocanu 

Luminița a au participat o activitate de  prezentare 

a bibliotecii - Secției pentru copii și tineret Oana-

Diana Renea urmată de o prezentare a principalilor 

autori de dramaturgie românească.  

Copii au răsfoit volume, au lecturat si au  învățat, la biblioteca, despre Vasile Alecsandri, 

Lucian Blaga, Ion Luca Caragiale, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Camil 

Petrescu, Dumitru Radu Popescu, Mihail Sebastian, Ioan Slavici și Marin Sorescu. 

 

 



133 

 

  

DECEMBRIE 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Proiect: Școala părinților: închiderea proiectului, concluzii 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană Vrancea, 

Parteneri: psiholog - Cabinet psihologie Maria 

Arginteanu; DGASPC Vrancea, IPJ Vrancea, CPECA 

Vrancea 

Loc de desfășurare: Secția pentru copii si tineret 

Oana-Diana Renea 

Nr. participanți: 30 ; Expoziții carte:2; Altfel 

de expoziții:4 ; Nr doc. expuse:64 ;  

Rezumat: Joi, 10 decembrie 2015, ora 17,00 la Secția 

pentru copii și tineret  Oana-Diana Renea a Bibliotecii 

Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea, a avut 

loc închiderea Proiectului ȘCOALA PĂRINȚILOR, 

 care a avut ca scop principal optimizarea și dezvoltarea 

abilităților parentale. Proiectul a contribuit, prin întâlniri destinate părinţilor, la reducerea situaţiilor de 

impas parental şi a dificultăţilor întâmpinate în cadrul relaţiei părinte – copil, în situaţiile obișnuite de 

viaţă, care apar pe parcursul dezvoltării copilului. 

Obiectivele sesiunilor de informare au fost creşterea 

capacităţii de intervenţie educativă eficientă a 

părinţilor în diverse situaţii, crearea unei reţele de 

suport între părinţi, stimularea disponibilităţii și a 

capacităţii de a fi un bun părinte. 

Alături de Biblioteca Județeană Duiliu 

Zamfirescu Vrancea, inițiatorul și gazda acestui 

 proiect, s-a implicat, dând dovadă de  profesionalism 

o echipă de specialiști formată din psihologi, 

pedagogi, consilieri antidrog și polițiști: 

doamna Maria Arginteanu  – psiholog; domnul cms. Răzvan Candrea, inspector de specialitate în 

cadrul Centrului de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Vrancea,  doamna cms. Monica 

Manolache  în  cadrul Compartimentului de analiză și prevenire  a criminalității al  IPJ 

Vrancea și Lavinia Budescu – psiholog în cadrul DGASPC Vrancea. 

În perioada 1 octombrie – 10 decembrie, au avut loc 14 sesiuni de informare, destinate 

părinților care și-au dorit să dezvolte o relație frumoasă părinte – copil și care au învățat lucruri noi și 

metode corecte de abordare a problemelor apărute în relaționarea de zi cu zi. 

Temele întâlnirilor au fost diverse, începând de la cunoașterea tipologiilor de părinți și influența 

acestora asupra dezvoltării copiilor, importanța majoră a modelului parental oferit, greșeli frecvente în 

abordarea copiilor, importanța lecturii timpurii și în special cea făcută în familie, cunoașterea 

anturajului și permisivitatea părinților, pericolul fumatului la adolescenți și metode de prevenție și 

multe alte subiecte de interes.   
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Întâlnirile și discuțiile din cadrul acestora s-

au desfășurat într-o atmosferă relaxantă și caldă, au 

fost emoții, au fost zâmbete și uneori lacrimi, s-au 

legat prietenii,  au fost întrebări, s-au căutat soluții, 

au fost teme pentru acasă, au fost foarte multe 

informații noi din care s-au tras concluzii, a fost un 

proiect frumos care și-a atins obiectivele. 

Biblioteca Județeană Vrancea mulțumește 

partenerilor pentru sprijinul de specialitate oferit și, 

nu în ultimul rând părinților, interesați și grijulii, 

care au dat dovadă de responsabilitate și care prin 

participarea la acest proiect, au dat un frumos exemplu, de gândire deschisă, născut din dorința de a 

evolua în meseria de părinte. 

 

 

 

Program: Biblioteca în serviciul comunităţii 

Serată teatrală la bibliotecă 

 

Organizator: Teatrul Fii Sigma-Art,  

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană Vrancea,   

Loc de desfășurare: Sediul Central 

Nr. participanți:29 ;  

Rezumat: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  găzduit în seara de  vineri, 11 decembrie 2015, la 

sediul central din Strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, în 

Sala Literaturilo, o serată în compania Teatrului Fii Sigma-

Art. 
Actorii Romulus Severin, Remus Deaconu, Daniela 

Stăruială, Narcisa Onea, Tudor Diac  au pus în scenă, 

pentru iubitorii de teatru, piesa PROF, o adaptare după 

Jean-Pierre Dopagne, în regia lui Cristian Dumitrescu. 

Jean-Pierre Dopagne (născut în 1952 la Namur, 

Belgia) studiază antichitatea greco-latină, filologia 

romanică și teatrul, pe care îl va preda vreme de 15 ani. 

 Succesul în teatru îl cunoaște cu piesa Prof, unul dintre 

marile triumfuri ale dramaturgiei belgiene din ultimele decenii. La Paris a avut peste trei sute de 

reprezentații în interpretarea lui Jean Piat. 
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Program: Lectură, cultură 

Localia, Personalia - valori vrâncene 

Memorie Locală – Fond documentar. Catalog: 1879 – 1958 

 În preajma sărbătorilor de iarnă, Biblioteca Județeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea a pregătit pentru cititori o 

călătorie livrescă putneană în atmosfera anilor 1879-1958.  

Autorul cărţii, Veronica Crăciun, mărturiseşte: 

„studiind şi analizând cu atenţie acest fond, ţi se derulează 

în faţa ochilor un tablou monografic cu privire la istoria, 

geografia, economia şi administraţia publică a judeţului 

Putna din perioada anilor 1879 – 1958 şi eşti invitat să 

pătrunzi în atmosfera vieţii private, a tradiţiilor şi a 

obiceiurilor vrânceneşti”. 

Lucrarea Memorie Locală – Fond documentar : 

Catalog : 1879 – 1958, editată de Biblioteca Județeană 

„Duiliu Zamfirescu”, îşi propune să prezinte o descriere 

detaliată a tuturor publicaţiilor referitoare la instituţii, 

localităţi şi personalităţi vrâncene, în intenţia de a face 

cunoscută o parte din colecţiile Fondului special de Carte 

veche şi tradiţională al bibliotecii noastre. 

Această lucrare de referinţă poate fi consultată pe site-ul 

bibliotecii – bjvrancea.ro, la rubrica Restituiri, şi se doreşte a fi un dar oferit deopotrivă comunităţii şi 

memoriei locale vrâncene. 

 

Program: Lectură, cultură 

Proiect: Biblioteca dăruiește – de Crăciun 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă la Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”, Secția pentru 

copii și tineret Oana-Diana Renea  elevi şi cadre didactice de la mai multe unități de învățământ, 

colaboratori ai bibliotecii, împreună cu bibliotecarii secției au petrecut o zi minunată în mijlocul 

cărților, a poveștilor de iarnă și a bradului de Crăciun. 

 Într-o atmosferă de sărbătoare copii au cântat, au ascultat povești și l-au primit pe Moș Crăciun 

încărcat cu daruri. 

Prin programul   BIBLIOTECA DĂRUIEŞTE, manifestare de tradiţie a Bibliotecii Judeţene, 

biblioteca a făcut daruri de carte şi dulciuri şi speră, ca 

împreună cu elevii şi profesorii implicaţi, au adus de 

sărbători  bucurie celor care au trecut pragul 

bibliotecii în pragul sărbătorilor. 

Crăciunul ne oferă tuturor şansa de a dărui şi 

ne bucurăm că profesorii îndrumă şi încurajează elevii 

să se implice în  astfel de activităţi  şi se alătură, an de 

an,  programelor bibliotecii iar împreună, elevi, 

profesori şi bibliotecari, putem aduce un strop din 

magia Crăciunului acestor copii. 
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Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea 

ACTIVITATE EDITORIALĂ – 2015 

 

Oana-Diana Renea  : Biobibliografie 

 

Publicaţie tip carte 
      

     

 Alături de edificarea unui bust, 

obţinerea aprobărilor pentru 

atribuirea numelui Oana Diana 

Renea „Secţiei pentru copii şi 

tineret” a Bibliotecii Judeţene 

„Duiliu Zamfirescu” din Focşani, 

organizarea Concursului  de creaţie 

literară și realizarea site-ului Oana-

Diana Renea, apariția acestui 

volum contribuie la cunoaşterea sa 

ca scriitor. Personalitatea autoarei, 

scrierile sale, crezul său literar şi 

destinul său, ne-au determinat să-i 

aducem, în timp, omagiile 

cuvenite, cu instrumentele care ne 

stau la îndemână.  

         Această carte se înscrie în 

Proiectul Localia personalia - 

valori vrâncene și este o 

continuare firească de păstrare a 

memoriei culturale a Vrancei și de 

cinstire a oamenilor de cultură. 

     Volumul este o lucrare 

biobibliografică ce cuprinde, în 

cele 134 de pagini,  alături de o 

selecție a poeziilor autoarei 

vrâncene Oana Diana Renea, o 

bibliografie și repere critice, date 

biografice, amintiri de familie, 

articole de dicționar, apariții în 

presă, documente, fotografii 

inedite,afișe sau  evenimente organizate in memoriam.   

       Aşezăm, cu încredere, volumul Oana-Diana Renea: Biobibliografie alături de celelalte 

lucrări editate de Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, dorindu-ne, ca de fiecare 

dată, ca rostul lor deplin să fie împlinit, prin lectură şi prin împărtăşirea acesteia. 
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Memorie Locală – Fond documentar. Catalog: 1879 – 1958 

 

Publicaţie on-line 

 

 

Volumul editat de 

bibliotecă propune cititorilor o 

călătorie livrescă putneană în 

atmosfera anilor 1879-1958.  

Lucrarea Memorie 

Locală – Fond documentar : 

Catalog : 1879 – 1958, editată 

de Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu”, prezintă o 

descriere detaliată a tuturor 

publicaţiilor referitoare la 

instituţii, localităţi şi 

personalităţi vrâncene, în 

intenţia de a face cunoscută o 

parte din colecţiile Fondului 

special de Carte veche şi 

tradiţională al bibliotecii noastre. 

Această lucrare de referinţă 

poate fi consultată pe site-ul 

bibliotecii – bjvrancea.ro, la 

rubrica Restituiri, şi se doeşte a 

fi un dar oferit deopotrivă 

comunităţii şi memoriei locale 

vrâncene. 

Acest fond a fost constituit în 

timp prin donaţiile unor 

personalităţi locale  - Virgil 

Huzum, Leon Kalustian, Ion 

Diaconu, Petre A. Iosif, ori din 

alte colecţii particulare, 

achiziţionate fie prin anticariat, 

fie prin contact direct, acest fond 

reprezintă un punct de referinţă pentru cei aplecaţi către  studiu, şi cercetare ştiinţifică locală, adunând 

în colecţia sa, pe lângă importante lucrări de referinţă şi publicaţii cu un important conţinut 

documentar referitor la patrimoniul local. 

Studiind şi analizând cu atenţie acest fond, ţi se derulează în faţa ochilor un tablou monografic 

cu privire la istoria, geografia, economia şi administraţia publică a judeţului Putna în perioada anilor 

1879-1958.  
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BIBLIOPOVESTAŞII sau despre constelaţia iubitorilor de cuvânt 

 

Publicaţie tip carte 

 

 

BIBLIOPOVESTAŞII este 

programul de voluntariat al 

Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu" Vrancea din proiectul 

naţional „Raftul cu iniţiativă" care a 

promovat lectura şi a creat servicii 

noi de bibliotecă în Vrancea, cu 

sprijinul a 79 de voluntari de toate 

vârstele.  

Timp de 7 luni şi în aproape 

4000 de ore de voluntariat, 

VOLUNTARII au povestit despre 

BIBLIOTECA PUBLICĂ în 

diferite moduri: au scos 

POVESTEA şi POEZIA din 

bibliotecă şi au INTERPRETAT-O 

ACOLO UNDE OAMENII ÎŞI 

TRĂIESC VIAŢA DE ZI CU ZI: în 

autobuze, supermarketuri, cafenele, 

azile de bătrâni, centre de copii, 

policlinici, biserică, şcoli, grădiniţe; 

au livrat gratuit la bibliotecă, pentru 

comunitatea vrânceană, peste 50 de 

CURSURI PE DIFERITE TEME 

de interes din care copiii, adolescenţii, adulţii şi vârstnicii au dobândit diferite competenţe şi abilităţi; 

au învăţat să argumenteze şi să fie toleranţi, să accepte diversitatea şi să aibă un discurs care să nu 

instige la ură. împreună am arătat oamenilor că BIBLIOTECA este spaţiul în care oricine îşi poate 

educa mintea şi inima, poate fi parte din schimbările dorite şi poate contribui la dezvoltarea personală 

şi profesională proprie dar şi a celor care trăiesc în comunitatea vrânceană. 

BIBLIOPOVESTAŞII sau despre constelaţia iubitorilor de cuvânt / Biblioteca Judeţeană 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea ; red. coord. : Tătăruş Margareta. - Focşani : Atec, 2015 ISBN 978-606-

92628-4-9 
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  Constelaţia iubitorilor de cuvânt 

 

Publicaţie tip broșură 
 

   Lucrarea editată de bibliotecă 

este o bibliografie ce cuprinde 

majoritatea creațiilor participanților la 

cursul de POVESTIRI DIGITALE 

oferite de Centrul de Formare al 

Bibliotecii Județene ”Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea, în Focșani, în 

alte biblioteci din România sau din 

Republica Moldova, sub îndrumarea 

bibliotecarului formator Margareta 

Tătăruș. Copii, adolescenți, tineri, 

adulți sau vârstnici – toți adunați într-

o CONSTELAȚIE a valorilor comune 

dar și a iubitorilor de CUVÂNT și 

POVESTE, în orice formă ar fi creată 

ea. 100 de povești de la OAMENI 

adunate și la oameni înapoi date… cu 

drag!  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se poate citi online: 

http://issuu.com/bjvrancea/docs/bibliopovestasii_sau_despre_constel?e=3467970/14692592 

http://www.bjvrancea.ro/wp-content/uploads/2015/08/BIBLIOPOVESTASII-sau-despre-

constelatia-iubitorilor-de-cuvant.pdf 

  

 

 

http://issuu.com/bjvrancea/docs/bibliopovestasii_sau_despre_constel?e=3467970/14692592C:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
http://www.bjvrancea.ro/wp-content/uploads/2015/08/BIBLIOPOVESTASII-sau-despre-constelatia-iubitorilor-de-cuvant.pdfC:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
http://www.bjvrancea.ro/wp-content/uploads/2015/08/BIBLIOPOVESTASII-sau-despre-constelatia-iubitorilor-de-cuvant.pdfC:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
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                                   Stylografii 

 

Publicaţie tip carte 
  Acest volum ar fi trebuit 

lansat în vara acestui an la 

Odo-Book Estival (…) 

Ne revine nouă misiunea de a 

finaliza acest demers cultural , 

editând acest al doilea volum al 

său, ca pe un omagiu perpetuu 

adus de noi toți lui Gabriel 

Funica. 

Volumul de față prezintă, în 

cheie eseistică, majoritatea 

editorialelor semnate de autor 

în Revista Oglinda Literară din 

Focșani, având ca temă 

predilectă fenomenul lectorial, 

editorial, cultural în general, 

dar și rafinate analize de carte, 

toate subiectele fiind abordate 

în relație cu tema majoră a 

volumului: CARTE si 

LECTURA. 

 Bibliotecar, scriitor și 

om de cultură apreciat, în 

preajma căruia stăteai 

totdeauna cu o oarecare sfială, 

dar și cu bucuria unui 

privilegiu, sau a unui dar ți se 

oferă cu generozitate, Gabriel 

Funica a fost un intelectual 

rafinat, care a îmbinat 

luciditatea hrănită din 

preaplinul cotidian cu 

înțelepciune din cărți.(…) 

 Trebuie să ducem mai 

departe această lecție  colegului 

nostru, Gabriel Funica, de a  

vedea în bibliotecă nu doar un 

spațiu livresc și uneori auster, 

ci mi ales de a transforma acest 

bibliopolis într-un loc viu, unde 

cartea și mai ales lectura, să-i 

adune pe omeni într-un vechi și mereu nou spirit iluminist.   

 - din prefața volumului Stylografii – dr. Teodora Fîntînaru 
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Jurnal de vacanță – 2015 

BIBLIOVACANȚA  - ediția a VII-a 

 

Volum unicat realizat de participanții la cluburi 
          

          

       Dragă cititorule, 

 Eşti invitatul nostru 

special să parcurgi paginile 

acestui JURNAL DE 

VACANŢĂ. O altfel de 

vacanţă petrecută la 

bibliotecă. 

 Aici vei descoperi o 

frumoasă poveste scrisă de 

copii, compusă din imagini, 

gânduri şi sentimente legate 

de  Cluburile gratuite de 

vară – 2015. 

  Aceste cluburi, 

organizate de bibliotecă, 

au debutat acum 12 ani, 

iar  până în prezent au 

beneficiat de acestea peste 

2000 de copii din 

comunitatea  noastră. 

 La ediţia de anul 

acesta s-au înscris 217  

copii, cu vârste cuprinse 

între 5 şi 14 ani,care au 

participat la cele 7 cluburi, 

iar în paginile ce urmează 

aceştia vor face însemnări  

despre vacanţa petrecută la 

bibliotecă alături de 

prieteni, profesori, elevi 

voluntari şi bibliotecari. 

 La cluburile de 

franceză, engleză, lectură, 

desen, film, hand-made, joc şi joacă  s-au născut prietenii noi, picturi şi desene, personaje imaginare, 

poezii obiecte şi jucării manufacturate cu migală, s-au învăţat elemente de teatru şi s-au construit 

decoruri.  

 Cei mici au cunoscut personaje şi lecturi noi, au călătorit în lumea filmelor pentru copii, au 

conversat în franceză şi engleză, au alergat, au dansat, au cântat, au descoperit comori şi multe alte 

experienţe interesante pe care le veţi regăsi în paginile ce urmează. 

 Mulţumim tuturor celor care au înţeles că biblioteca  este o casă a tuturor celor care vor să 

înveţe şi că educaţia este un proces continuu la care putem contribui  împreună.  
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Iniţierea Colecţiei LITERATURA EXILULUI 

Fondul DAN ROMAŞCANU 

Biblioteca  a beneficiat în anul 2015 de donaţia 

a 323 de cărţi, 4 casete cu manuscrise, Revista 

Dorul  şi alte documente, reprezentând Colecţia 

editorială integrală a Editurii Dorul , iniţiată şi 

coordonată în calitate de redactor-şef de Dan 

Romaşcanu, reprezentant al Diasporei româneşti din 

Danemarca. 

Donaţiile care au drept curator pe poetul şi 

scriitorul  Ioan Dumitru Denciu, vor constitui Fondul 

„Dan Romaşcanu”, reprezentând o formă inedită de 

organizare, în cadrul Bibliotecii Judeţene Vrancea, a 

Colecţiei Literatura exilului.  

Director al Editurii şi revistei "Dorul", publicist, 

Dan Romaşcanu, născut în 1943 la Bucureşti, este 

atestat de către Academia Română ca descendent de 

sânge din Safta - mezina domnitorului Constantin 

Brâncoveanu - pe linia Kretzulescu-Bălăceanu. Este nepotul lui Ionescu Gheorghe 

Bălăceanu, ultimul Mareşal al Curţii Regale a României.  

       A absolvit Facultatea de Medicinã Veterinarã Iaşi (promotia 1969), şi a lucrat ca 

medic veterinar în jud. Vrancea (1969-1988). Din 1988 locuieşte în Danemarca cu azil 

politic. Aici fiind apoi director-proprietar al Editurii si revistei "Dorul". 

    Domiciliat în oraşul Aalborg, apoi Sonderborg - DK. Expune la Târgul de Carte de la 

Frankfurt - 1997, fiind prima editurã din exil care participă cu stand propriu la vreun 

târg de carte; apoi la Salonul de Carte, Paris - 2001. 

  Editura şi Revista „DORUL” 

       Revista "Dorul", cotată, printre publicaţiile româneşti de exil cu longevitate 

remarcabilă, şi-a încheiat ediţia în al 16-lea an de apariţie. Redactori onorifici au fost: 

Prof. Eugen Lozovan şi Dr Pavel Chihaia. Dintre colaboratori: Eugen Lozovan, Dan 

Popescu, Bebe Giurchescu, Petre S. Nãsturel, Pavel Cernovodeanu, Pavel Chihaia, 

Virginia Şerbãnescu, Viorica Huber-Rogoz, Titu Popescu, Eugen Denize, Adrian 

Silvan-Ionescu, Radu Negrescu-Şuţu, Gheorghe Sãsãrman, Marina Barbu, Adrian 

Rozei, Sorin V. Nicolaescu, George M. Catalan şi mulţi alţii. 
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MANIFESTĂRI CULTURALE – SINTEZĂ 2015 

 

 Număr de programe și proiecte: 79  

 Număr de activităţi: 382, din care 56 lansări/prezentări de carte 

Acestea s-au adresat următoarelor categorii de vârstă: 

 0 - 7  ani:    37 activități  

 7-14  ani:  117 activități 

14-26 ani:  113 activități 

26 -60 ani: 136 activități 

  + 60 ani:    88 activități 

 

 Număr de cursuri gratuite pentru comunitate:  71 

 Număr de beneficiari ai cursurilor: 837 

 Număr de participanţi la manifestări culturale: 13793 

 Expoziţii de carte: 195   din care, 56 - altfel de expoziții (pictură, fotografii, 

documente,  felicitări, mărţişoare, desene, citate, imagini) 

 Total documente expuse: 5115 

 Total apariţii în presă:  501 din care, 

 Apariții cotidiane locale -  305 

 Apariţii în reviste naţionale - 2 

 Apariţii în reviste locale - 6 

 Apariţii în reviste on-line  - 6 

 Total apariţii TV: 75 

 

 

Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a avut pe anul 2015 un număr 

de 26 de parteneriate  și  255  de colaborări  culturale, din care: 

 

  6 cu instituții specializate 

 15 cu instituții de învățământ din judeţ 

 33 cu instituții de învățământ din Focșani 

 11 cu instituții de cultură 

 16 cu alte instituţii,  asociații,  ONG-uri  

 8 colaborări internaționale 

 178 cu voluntari, societăţi,  persoane fizice 

 14 colaborări mass media 
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În anul 2015  numărul total de beneficiari /participanți   la programe şi 

evenimente culturale  a fost  de 13793, din care: 

 

Pe categorii de vârstă: 

 0 - 7  ani:  1229 participanți/beneficiari 

 7-14  ani:  2671 participanți/beneficiari 

14-26 ani:  4186 participanți/beneficiari 

26 -60 ani: 4443 participanți/beneficiari 

  + 60 ani:  1264 participanți/beneficiari 

 

Pe categorii ocupaționale*: 
 Cadre didactice - 250 

 Elevi/studenți - 5086 

 Scriitori  - 317 

 Bibliotecari/specialişti – 147 

 

*Numărul reprezintă participările repetate, la una sau mai multe activităţi/proiecte 

organizate de Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea. 

 

 
 


