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ACTIVITATEA FILIALEI JUDEȚENE 

 ANBPR  VRANCEA  

- 2014– 

Filiala ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 

România)  Vrancea are în prezent  74 membri  care  provin din bibliotecile publice 

vrâncene, după cum urmează: 28 de la Biblioteca Judeţeană Vrancea, 8 din bibliotecile 

orăşeneşti şi 35 din bibliotecile comunale  și 3 membri persoane fizice.  

În judeţul Vrancea sunt în total 44 biblioteci publice din care: 1 judeţeană, 1 municipală, 

3 orăşeneşti şi 34 comunale.  

Din numărul total de 62 comune existente în judeţul Vrancea, 34 au biblioteci publice.  

 Prin activităţile sale, Filiala ANBPR Vrancea îşi propune să se implice  în promovarea 

obiectivelor ANBPR,   să promoveze rolul bibliotecii şi al bibliotecarului  in comunitate. 

În anul 2014, scopurile/obiectivele Filialei au fost: 

 Sprijinirea formării profesionale a membrilor săi prin colaborarea cu Centrul de 

Formare și Dezvoltare Profesională  ANBPR 

  Susținerea/sprijinirea  programelor de instruire a personalului din bibliotecile publice 

din județ în vederea utilizării noilor tehnologii informaționale – programul 

BIBLIONET 

 Publicarea unor lucrări și articole în reviste de specialitate  

 Recompensarea performanțelor profesionale ale membrilor prin acordare de 

diplome/premii și alte forme de stimulare a acestora 

 Colaborarea cu celelalte filiale județene ANBPR 

 Participarea la conferințe naționale ANBPR 

 Orice alte activități care duc la îmbunătățirea imaginii profesiei de bibliotecar 

 

 

 

* 

 

Cel mai important eveniment în cadrul Filialei ANBPR Vrancea a fost deschiderea  

noului sediu al Bibliotecii Județene Vrancea la data de 15 ianuarie 2014.             

Momentul inaugurării a fost prilejuit de împlinirea a 164 de ani de la nașterea poetului  

Mihai Eminescu și a fost urmat de manifestările dedicate acestei sărbători.  

 

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Biblioteca Judeţeană a redeschis pentru public, noul 

sediu al Secției  Împrumut la domiciliu,în prezenţa autorităţilor localeşi a directorul general al 

Bibliotecii Naţionale a României  – conf. dr. Elena Tîrziman. 

Cu acest prilej a avut loc prezentarea donației de carte din Rezerva Naţională de carte a 

Bibliotecii Naționale a României– 1527 volume din toate domeniile,  care au fost puse la 

dispoziția cititorilor din Vrancea. 

„Vă mulțumim pentru invitația de a participa  la acest eveniment excepțional, și spun 

excepțional din mai multe puncte de vedere.Aici la Focşani se întâmplă lucruri frumoase, 

lucruri care ar trebui să fie exemplu pentru alte biblioteci din ţară. O frumoasă colaborare cu 

Consiliul Judeţean ne-a adus astăzi într-un spaţiu absolut excepţional, pe de o parte o 

reabilitare pentru un spaţiu de patrimoniu, pe de altă parte o casă nouă pentru Biblioteca 

Judeţeană Vrancea.Excepțional e și colectivul de aici. Biblioteca de astăzi se deosebește mult 

de biblioteca secolului trecut și să nu uităm că aceste instituții dau identitatea locală unei 

comunități. Biblioteca a însoțit și va însoți permanent comunitatea. Iar aici avem o imagine 
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excepțională despre ce înseamnă biblioteca în spațiul local, un spațiu educativ, formativ, 

cultural‖ a declarat, în deschiderea evenimentului, doamnaElena Tîrziman. 

Cu această ocazie a oferit instituției noastre o diploma de excelență pentru constanta 

preocupare de diversificare, inovație și modernizare a serviciilor destinate comunității 

vrâncene și pentru promovarea culturii naționale și regionale. 

De asemenea,  Asociația Bibliotecarilor din România (ABR ) a înmânat directorului 

Bibliotecii Județene Vrancea –  Teodora Fîntînaru o diplomă semnată de prof. univ.  Mircea 

Regneală, președintele acestei asociații, distincție oferită  pentru rezultate remarcabile 

obținute de-a lungul anilor în activitatea cu cititorii. 

Redeschiderea acestei secții, importante pentru comunitate, a fost marcată de prezenta 

autorităților locale prin prezențadomnului Dragoș Bîrlădeanu – Vicepreședinteal Consiliului 

Județean,  dl. Cătălin Kanty Popescu – Prefect al județului, dl. Traian Negulescu- Director 

al Direcției pentru Cultură Vrancea, dna. Vasilica Zaharia – Inspector General Școlar 

Județean,dl. Valentin Gheorghiță – director alAteneului Popular Mr. Gh.Pastia,dl. Ionel 

Chetroiu – director în cadrul DGPS, Gheorghe Neagu președinteAsociația Culturală Duiliu 

Zamfirescu, Mircea Bucur președinte Asociația pentru nevăzători Cartea Călătoare,alături de 

mulți prieteniai bibliotecii, cititori, scriitori vrânceni, profesori, elevi, voluntari și 

colaboratori.  

La acest eveniment au dorit să fie alături  de Biblioteca Județeană Vrancea și directori și 

delegații de bibliotecari de la Biblioteca  Județeană V. A. Urechia Galați și Biblioteca 

Județeană  Panait Istrati Brăila, care au venit cu daruri de carte pentru instituția noastră. 

Toți invitații prezenți au participat la Ziua porților deschise, au vizitat sediul şi le-au fost 

prezentate serviciile oferite, elementul de interes și noutate absolută fiind reprezentat de 

sistemul RFID. 

Noua clădire, monument istoric de la sfârşitul secolului XIX, adăposteşte peste 70 000 

de volume din colecţiile secţiilor Împrumut la domiciliu, Periodice şi Carte veche din cadrul 

Bibliotecii.― 

Acest nou sediu este unul dintre cele mai moderne din țară, fiind chiar unicul care are un 

sistem de securizare și catalogare a cărților bazat de tehnologia de identificare prin 

radiofrecvență RFID.Noul sediu al Bibliotecii Județene nu doar că a fost amenajat la cele mai 

înalte standarde, dar are și dotări ultramoderne: ascensor pentru cărți, rampă interioară pentru 

persoane cu dizabilități și sistem de securizare prin frecvență radio,  a remarcat dl. Dragoș 

Bârlădeanu Vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea. 

De asemenea, pentru aniversarea a 164 de ani  de la naşterea poetului naţional şi 

marcarea  Zilei Culturii Naţionale, Biblioteca Judeţeană Vrancea a pregătit în toate secţiile, 

expoziţii de carte veche şi curentă, periodice şi publicaţii culturale, grafică, pictură şi filme 

documentare  și evenimente ce s-au derulat pe tot parcursul zilei.  

La Sediul central au fost  expuse volume din ediția facsimilată a ‗Manuscriselor Mihai 

Eminescu‘, ediție monumentală  apărută la editura Academiei Române în perioada 2004 — 

2009, sub îngrijirea academicianului Eugen Simion. Expoziția de carte a fost completată de 

lucrărilesemnate de graficianul Alexandru Cucereanu pe tema Luceafărului eminescian, 

lucrări donate bibliotecii. 
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

În cadrul formării și dezvoltării profesionale,  Filiala ANBPR Vrancea a fost prezentă la 

Conferinţele  anuale  ale ANBPR  prin participarea  a 2  membri.  

Astfel, în perioada 15-17 mai 2014  ANBPR a organizat în parteneriat cu  Biblioteca 

Judeţeană ―George Coșbuc‖ Bistrița-Năsăud a XXV – a Conferinţă BIBLIOPUBLICA  cu 

tema NOVA BIBLIOTHECA - Provocări și tendințe în bibliotecile publice 

 

 

Tema acestei ediții a fost deosebit de ofertantă și a propus 

sondarea principalelor trenduri și oportunități privind 

evoluția bibliotecilor. Nu au fost trecute, însă, cu vederea 

nici posibilele blocaje sau dificultăți pe care le pot 

întampina bibliotecarii în acest demers de redefinire a 

rolului și statutului lor ca profesioniști. 

  

În condițiile dezvoltării accelerate a tehnologiei, 

bibliotecile traversează un proces complex de schimbare, 

devenind tot mai mult parte integrantă a comunității. Cum 

influențează această schimbare dinamica bibliotecilor, dar 

și cât de pregătiți sunt bibliotecarii să răspundă cerințelor tot mai exigente ale utilizatorilor 

au constituit subiecte care au fost puse în discuție în cadrul Conferinței ANBPR de primăvară 

de la Bistrița. 
  
  
 

 

 
PROGRAMUL CONFERINȚEI 

 

CONFERINŢA ANBPR BIBLIOPUBLICA 

“NOVA BIBLIOTHECA - Provocări și tendințe în bibliotecile publice” 

15 - 17 mai 2014, Bistrița 

Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița-Năsăud 

 

Miercuri, 14 mai 2014 

14:00 – 19:00 Cazare participanți  

19:00 – 20:00 Cină Hotel Coroana de Aur  

20:00 – 21:00 Şedinţa Consiliului de Conducere al ANBPR (Propuneri premii ANBPR)  

Joi, 15 mai 2014 

Hotel Coroana de Aur Sala de Conferințe 

9:00 – 10:00 Înscrierea participanților  

10:00 – 11:00 Deschiderea Conferinței  

ea, Director Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița-Năsăud  

-Adrian Neagu, Președintele ANBPR  

-Năsăud  

-Năsăud  

u, Primarul Municipiului Bistriţa  

-André Baran, Director Biblionet, IREX România  
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11:00 – 11:30 Pauză de cafea  

11:30 – 13:00 Prezentări în plen  

- Filiala Cluj Napoca – Biblioteca din noi  

-André Baran, Director Biblionet, și Scott Andersen, Director Adjunct Biblionet, IREX România – 

Perspective post - Biblionet  

- County Library - as Regional Service Point  

sity, Detroit, Michigan – SUA – Oferta bibliotecii publice: 

Servicii pentru comunități moderne  

- Colecţii digitale româneşti în 

Europeana  

-Iulian Dediu, Director IME România - Nova TinREAD și Nova Bibliotheca  

 

13:00 – 15:00 Prânz Hotel Coroana de Aur  

15:00 – 16:00 Prezentări în plen şi documente programatice  

- Rolurile bibliotecii publice în dezvoltarea 

comunităţii în mediul internaţional  

- Provocările cărţii în era digitală  

-Adrian Neagu, Președintele ANBPR - Prezentarea Strategiei de dezvoltare a ANBPR  

re a ANBPR  

 

16:00 – 16:30 Pauză de cafea  

16:30 – 17:30 Bibliotecari şi editori  

Lansări şi prezentări de carte. Participă editurile Humanitas, Rao, Cartea Românească, Eikon, Ecou 

Transilvan, Renașterea, Curtea Veche, All, Polirom, Charmides, Nomina, Limes  

17:30 – 18:00 Biblioteci verticale – Grigore Leşe, lansare de carte Acum ştiu cine sunt, Editura Humanitas, 

2014  

18:00 – 18:40 Biblioteci verticale - Întâlnire cu IPS Mitropolit Andrei Andreicuţ  

18:40 – 19:00 Concert Grigore Leşe  

19:00 – 22:00 Cina Festivă Hotel Coroana de Aur  

 

Vineri, 16 mai 2014 

10:00 – 11:00 Prezentări în plen  

– e-Bibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul Modern. 

Prezentare parteneriat ANBPR – ECDL România  

van - Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad: BIBLIOTECA DE 

APLICAȚII: Educație Media în Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad  

- Biblioteca Metropolitană Bucureşti - Filiala Marin Preda: Agent de pază sau bibliotecar – 

despre diversificarea serviciilor de bibliotecă  

-Adrian Neagu, Președintele ANBPR – Prezentare Harta serviciilor de bibliotecă  

BIBLIOVOLUNTAR  

 

11:00 – 11:30 Pauză de cafea  

11:30 – 13:00 Prezentări în plen  

- Prezentare Profilul Bibliotecarului e-Facilitator  

 

 

– Biblioteca Estivală – oportunitate 

de petrecere a timpului liber  

– PINK ENTER Sănătatea la pachet în 

mediul rural  

– titlu rezervat  

f. univ. dr., Universitatea Chişinău – titlu rezervat  

 

13:00 – 15:00 Prânz Hotel Coroana de Aur  

15:00 – 16:00  

- Dezbateri profesionale – teme actuale în bibliotecile publice  

- Concluziile Conferinței  

 

16:00 – 18:00 Vizită la Biblioteca Judeţeană George Coşbuc  



6 
 

- Proiecţie documentar George Coşbuc  

- Expoziţie George Coşbuc  

- Forme ludice - Expoziţie a Liceului de Arte Corneliu Baba, Coordonatori prof. Radu Hangan şi prof. Paul 

Târziu  

 

18:00 – 19:00 Şedinţa Consiliului de Conducere al ANBPR (Propuneri privind sustenabilitatea ANBPR și 

planificarea activităților viitoare) – Sediul BJBN  

19:30 – 21:00 Cina Hotel Coroana de Aur  

Sâmbătă, 17 mai 2014  

07:00 – 09:00 Mic dejun  

09:00 – 13:30 Vizită documentară  

Casa Memorială Liviu Rebreanu  

Muzeul Grăniceresc Năsăudean  

Casa Memorială George Coșbuc  

Mănăstirea Salva  

Muzeul Etnografic Ciceu - Mihăieşti  

13:30 Deschiderea Bibliotecii Comunale Ciceu-Mihăiești  

14:00 Prânz  

Plecarea invitaţilor 
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Cea de-a a doua Conferință anuală a ANBPR BIBLIONEXT – bibliotecile publice – 

motorul dezvoltării durabile a comunităţilor,  ediţia a XXVI-a,  s-a desfăşurat în perioada 8-

11 octombrie 2014 la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell‖ Târgu Jiu, județul Gorj. 

Din partea Filialei  Vrancea a participat la această managerul Bibliotecii Municipale Adjud, 

profesor Tatiana Valea. 

Tema conferinței Bibliotecile publice – motorul dezvoltării durabile a  comunităților a 

pus  în valoare strădaniile profesioniștilor din  domeniul nostru, bibliotecarii și bibliotecile 

publice din România a căror activitate a  condus la rezultate de impact, prin serviciile oferite, 

proiectele desfășurate, prin  modul în care au influențat oameni și comunități.  

 Pentru că s-a dorit ca această întâlnire să fie o experiență utilă în desfășurarea 

activităților viitoare, în cele două zile de conferință, au fost inițiate ateliere de lucru susținute 

de profesioniști din biblioteci și din afara lor: Creatorii de oferte, Miza pe inovație, 

Dezvoltatorii de vise și Provoacă imposibilul!  
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Pe agenda conferinţei, alături de prezentările în 

plen s-au regăsit  următoarele ateliere tematice: 

- BiblioNEXT – Biblioteci în acţiune! – servicii, 

proiecte ale bibliotecilor judeţene care au contribuit la 

dezvoltarea comunităţilor, profesioniştii care au 

produs schimbarea percepţiei în comunitate, impactul 

serviciilor şi proiectelor în comunitate; 

- Creatorii de oferte – ateliere desfăşurate în paralel 

(idei pentru dezvoltarea serviciilor bibliotecilor – 

externi mediului); 

- Miza pe inovaţie – ateliere desfăşurate în paralel – 

metode inovative de dezvoltare a bibliotecilor 

publice(servicii, proiecte, promovare – târguri, public, 

finanţări); 

- Lumea construită de bibliotecari – prezentări în 

plen pentru proiectele şi serviciile bibliotecilor publice 

din mediul rural şi mic urban care au contribuit la 

dezvoltarea comunităţilor, profesioniştii care au 

produs schimbarea percepţiei în comunitate, impactul 

serviciilor şi proiectelor în comunitate; 

- Bibliotecile publice – multiplicator de informaţie europeană –  Prezentarea Reţelei 

Europe Direct România  – Centrele Europe Direct din bibliotecile publice; 

- Dezvoltatorii de vise – Ateliere în paralel – idei, propuneri, produse pentru impactul 

serviciilor bibliotecilor, formarea continuă a bibliotecarilor şi comunităţii; 

- Provoacă imposibilul! – Ateliere în paralel – idei, bune practici care aduc plus-valoare 

serviciilor bibliotecilor publice transformând imposibilul în realitate palpabilă. 
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Imagini din timpul Celei de-a doua Conferințe anuale a ANBPR BIBLIONEXT 

8-11 octombrie 2014, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell‖ Târgu Jiu, județul Gorj. 
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VIZITE/SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ LA BIBLIOTECI DIN 

ȚARĂ/JUDEȚ 

 

Pe parcursul anului 2014 au avut loc vizite/întâlniri profesionale/dezbateri la / cu 

biblioteci din țară ( Galați, Onești)  și din județ (Bălești, Adjud, Gugești).  

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu‖ Vrancea a organizat „Ziua Porților 

Deschise”, ce a constituit ultima activitate din cadrul celor desfășurate cu ocazia Săptămânii 

Naționale a Bibliotecilor.  

Printre cei care au profitat de eveniment s-au numărat și 25 de bibliotecari ai 

Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești, împreună cu directorul instituției, Elena 

Șerbu. Grupul a vizitat sediul central, fiind foarte încântaț de dotările ultramoderne ale 

acestuia, respectiv sistemul de securitate a cărților, rampa și liftul pentru carte, dotări care nu 

se regăsesc la multe biblioteci județene din țară.  

De asemenea, li s-au prezentat fondul de carte, revistele literare, cataloagele în care se 

păstrează, pe categorii, informații diverse cum ar fi manifestările organizate, repere statistice, 

activități ale Filialei Vrancea a Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice din România etc. 

Bibliotecarii din Onești au aflat, totodată, că numai în secțiile sediului central, vin zilnic, 

aproximativ 200 de vizitatori.  

 Vizita lor a continuat la Secția pentru copii și tineret, unde au dorit să vadă studioul 

de înregistrări în care voluntarii Fundației „Cartea Călătoare” înregistrează cărțile care 

ajung, în format audio-daisy, în toate bibliotecile publice din țară.  

Periplul a continuat la inedita Bibliotecă de week-end din Șerbești, care fără 

îndoială, a lăsat o puternică impresie și o amintire de neșters bibliotecarilor oneșteni.  

Vizita a venit ca urmare a colaborării dintre filialele ANBPR și constituie o continuare a 

relațiilor noastre profesionale 

  

 

Vizită la Biblioteca de week-end, Serbești 
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Bibliotecari oneșteni în vizită la Biblioteca Județeană Vrancea 
 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTĂRI DIN CADRUL SĂPTĂMÂNII NAȚIONALE A BIBLIOTECILOR 

 

Anual, în cadrul manifestărilor din Săptămâna Naţională a Bibliotecilor  au  loc 

diverse acţiuni de promovare a imaginii bibliotecilor publice cât şi a serviciilor oferite de 

acestea.  

Astfel, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu‖ Vrancea a marcat şi în anul 2014  

Săptămâna Naţională a Bibliotecilor printr-un program ce a reunit bibliotecari, scriitori, 

cititori şi colaboratori.  

Începând cu anul 2005 data de 23 aprilie a fost aleasă, prin hotărâre de guvern, pentru 

a marca Ziua Națională a Bibliotecarului în România. 

An de an, Biblioteca Județeană Vrancea a organizat diferite și numeroase evenimente 

culturale dedicate acestei zile importante pentru profesia noastră. 

Astfel, miercuri, 23 aprilie 2014, ora 11.00, la Biblioteca Județeană Duiliu 

Zamfirescu Vrancea a debutat proiectul Scriitorul din bibliotecă, prin care biblioteca își 

propune să promoveze activitatea literară a scriitorilor vrânceni și să valorifice memoria 

locală, adu când mai aproape de cititori,  oamenii–scriitori, cărţi și poveştile  adevărate aflate 

în spatele acestora. Astfel, în fiecare lună cititorii noștri vor putea cunoaște și descoperi între 

rafturile bibliotecii, unul 

sau mai mulți scriitori care 

îi vor introduce într-o 

lumea aparte, le vor face 

sugestii de lectura, vor da 

autografe, vor răspunde la 

întrebările acestora.  

Acest proiect va 

deschide și o serie de 

interviuri dedicate 

scriitorilor vrânceni, 

oameni de litere care vor 

completa în timp real un 
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altfel de jurnal de bibliotecă. 

 

 Seria Scriitorul din biblioteca a fost deschisă de Gheorghe Andrei Neagu, membru 

al comitetului de conducere USR - filiala Bacău din 2010, președinte al Asociației Culturale 

Duiliu Zamfirescu și al Cenaclului Literar Duiliu Zamfirescu, fondator al revistei Oglinda 

literară și mai multor publicații culturale și care a obținut prestigioase premii pentru creațiile 

sale  și pentru activitatea sa de promotor al culturii. 

  

 Joi, 24 aprilie, ora 11.30, biblioteca a fost gazda unui eveniment editorial prilejuit 

de lansarea  volumului  Duiliu Zamfirescu - Scrieri de tinerețe (Opere vol. IX), ediție 

îngrijită, prefațată și adnotată de istoricul și criticul literar prof. univ. dr. Ioan Adam, 

invitatul special al zilei. 

  

 Întreaga zi de vineri, 24 aprilie a fost dedicată cititorilor  prin organizarea Zilei Porților 

Deschise la toate secțiile Bibliotecii Județene Vrancea.   

 

Prin nobleţea şi frumuseţea profesiei sale, bibliotecarul aduce la viaţă cărţi, oameni şi 

poveşti. Se cuvine să îl celebrăm, să îl respectăm şi să stăruim mai mult în evocarea muncii şi 

strădaniei sale intelectuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu prilejul Zilei Bibliotecarului, Filiala ANBPR Vrancea a organizat o sesiune de 

premiere a membrilor săi. 
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COMUNICREA CU ȘI ÎNTRE MEMBRII FILIALEI 

 

În ceea ce privește comunicarea cu și între membrii Filialei noastre, aceasta a vizat 

următoarele aspecte: 

 Reuniuni profesionale pentru stabilirea premiilor în Filiala ANBPR 

 

 
 Diseminarea informațiilor în timp real cu privire la activitatea Asociației cu ajutorul 

mail-ului, site-ului mass media.  

 Reuniuni profesionale pentru informarea membrilor filialei despre activitatea ANBPR 

pe plan național după Conferințele Naționale ale ANBPR 

 Semnalarea periodică a publicațiilor de specialitate nou apărute în cadrul ANBPR 

(revista on line Bibliomagazin, Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din 

Romania, Sistemul de control managerial în biblioteci. ) 
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IMPLICAREA ÎN PROIECTELE ȘI PROGRAMELE ANBPR 

 

Filiala ANBPR Vrancea a avut ca prioritate și  implicarea în proiectele și programele 

ANBPR și IREX.  Astfel au fost parcurse următoarele etape: 

 

 Participarea, în continuare, în cadrul Comisiilor profesionale: Statistica de bibliotecă. 

Evaluarea performanţelor și Management. Marketing de bibliotecă   

 

 

 

 

 

Din cele opt comisii organizate la nivel 

național, Filiala ANBPR Vrancea  are 2 

reprezentanți, dupa cum urmează:  

- Bibl. Claudia Hanganu, membru în 

Comisia pentru Statistică de bibliotecă. 

Evaluarea performanţelor 

- Bibl. Cristina Maria Olaru, membru în 

Comisia pentru Management. Marketing 

de bibliotecă 

În urma întâlnirilor pe întreg parcursul 

anului 2014,  membrii Comisiei de Statistică și 

Evaluare a ANBPR au pus la dispoziția bibliotecilor publice din România un set de 

documente – suport, privind colectarea și centralizarea datelor statistice, evaluarea satisfacției 

utilizatorilor și colaborarea cu Institutul Național de Statistică, concretizate în: 

- Formularele de rapoartare statistică pentru anul 2014 (RSA, RSU și Notele explicative 

aferente) armonizate cu SR ISO 2789:2009 Informare și documentare; Statistici 

internaționale de bibliotecă,  și cu unele categori de date din CULT1 (În anul 2014, pentru 

categoriile noi de date se vor face doar estimări, urmând ca din anul 2015 să se treacă la 

colectarea permanentă); 

     - Chestionarul privind satisfacția utilizatorilor față se serviciile bibliotecii, aplicabil 

atât la nivel național cât și la nivelul ficărei biblioteci (integral sau selectiv); 

      -Decizia Comisiei cu privire la intenția INS de a renunța la colectarea datelor 

financiare. 
 

Evaluarea satisfacției utilizatorilor 
Cercetare sociologică aplicată la nivel de bibliotecă 

publică 
 

Proiect propus de Comisia de Statistică și Evaluare a 

ANBPR pentru evaluarea satisfacției utilizatorilor față 

se activitatea bibliotecii: 

 

Coordonator: Doina Popa 

                       Președinte, Comisia de Statistică și 

Evaluare a ANBPR 

Manager proiect: Ionel Alexe 

                       Membru, Comisia de Statistică și 

Evaluare a ANBPR 
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Colaboratori: Prof. univ. dr. Hermina Anghelescu 

                       Membru de Onoare al ANBPR 

                       Dr. Liviu-Iulian Dediu 

                       Membru în Consiliul de Conducere al ANBPR 

                       Membru în Comisia de Automatizare a ANBPR 

 

BIBLIOTECA  VĂ  ÎNTREABĂ 

 

Vă mulţumim că frecventaţi biblioteca noastră! Fiindcă dorim să îmbunătăţim serviciile pe care vi le oferim, vă 

rugăm să răspundeţi la câteva întrebări. Vă mulţumim foarte mult! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nevoile dvs. de informare 

■ Cât de mulţumit/ mulţumită sunteţi de gradul în care biblioteca noastră vă satisface nevoile de informare? 

 

2. Colecţiile de documente 

■ În general, cât de mulţumit/ mulţumită sunteţi de ... 

 

 

Foarte 

nemulţumi

t 

Destul de 

nemulţumi

t 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Colecţiile de documente în ansamblu (cărţi tipărite, 

ziare, reviste, documente electronice, documente 

audio-video etc.) 

     

■ Colecţiile de cărţi, ziare şi reviste tipărite      

■ Colecţiile de materiale audio-video ale bibliotecii 

(CD-uri audio, casete, filme, înregistrări video, 

fotografii etc.) 

     

■ Colecţiile electronice (resursele în formă 

electronică: cărţi şi periodice electronice, documente 

audio-video în reţea, baze de date) 

     

■ Colecţiile de materiale audio-video ale bibliotecii 

(CD-uri audio, casete, filme, înregistrări video, 

fotografii etc.) 

     

■ Numărul de documente aflate pe rafturile cu acces 

liber (documente destinate împrumutului sau doar 

răsfoirii) 

     

 

3. Achiziţia de documente 

■ În general, cât de mulţumit/ mulţumită sunteţi de ... 

 

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  

Chestionarul se completează bifând căsuţa care corespunde opiniei dvs., astfel:    
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Foarte 

nemulţum

it 

Destul de 

nemulţum

it 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Documentele tipărite (cărţi, ziare, reviste) intrate 

în colecţiile bibliotecii în ultimul an 
     

■ Materialele audio-vizuale (CD-uri audio, casete, 

filme, înregistrări video, fotografii etc.) intrate în 

colecţiile bibliotecii în ultimul an 

     

■ Bazele de date intrate în colecţiile bibliotecii în 

ultimul an (colecţiile de date şi înregistrări cu 

descrieri bibliografice stocate electronic: inclusiv 

date/cifre, documente full text, imagini şi sunet) ce 

pot fi consultate 

     

4. Serviciile 

■ În general, cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de ... 

 

 

Foarte 

nemulţumi

t 

Destul de 

nemulţumi

t 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Serviciul de împrumut la domiciliul dvs.      

■ Serviciul de consultare de documente în sălile 

bibliotecii 
     

■ Catalogul tradiţional al bibliotecii (sertare speciale cu 

fişe de carton ce permit căutarea după autor, titlu, 

subiect) 

     

■ Catalogul electronic al bibliotecii (baza de 

înregistrări bibliografice ce descrie colecţiile bibliotecii 

şi poate fi accesat doar la sediul bibliotecii) 

     

■ Catalogul public online al bibliotecii (baza de 

înregistrări bibliografice ce descrie colecţiile bibliotecii 

şi poate fi accesat de oriunde pe Internet) 

     

■ Serviciul de referinţe electronice (solicitare şi 

răspuns prin Internet) 
     

 

■ Biblioteca noastră vă oferă posibilitatea de a rezerva un document care nu este disponibil la momentul 

solicitării. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de acest serviciu? 

 

■ Uneori biblioteca noastră nu deţine documentul solicitat, dar îl poate împrumuta pentru dumneavoastră, pentru 

o scurtă perioadă, de la altă bibliotecă. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de acest serviciu de împrumut 

interbibliotecar? 

 

■ Oricare ar fi solicitările dvs, ele îşi găsesc primele răspunsuri în cadrul serviciului de referinţe al bibliotecii, fie 

el tradiţional ori electronic. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de serviciul tradiţional de referinţe (solicitare şi 

răspuns nemijlocit, la sediul bibliotecii)? 

 

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  
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■ La cerere, biblioteca noastră poate trimite utilizatorilor, prin Internet, documente electronice sau părţi din 

documente electronice. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de acest serviciu de livrare de documente? 

 

5. Accesul la Internet 

■ În general, cât de mulţumit/ mulţumită sunteţi de ... 

 

 

Foarte 

nemulţum

it 

Destul de 

nemulţum

it 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Numărul de computere cu acces la Internet 

deținute de bibliotecă și disponibile publicului 
     

■ Viteza de acces la Internet      

■ Durata stabilită de bibliotecă pentru o sesiune 

Internet 
     

■ În ultimii ani, biblioteca a dezvoltat serviciile de informare prin intermediul Internetului sau al reţelei proprii 

de computere, iar acest lucru a presupus şi implicarea bibliotecii în instruirea cititorilor pentru a folosi aceste 

servicii electronice. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de acest program de instruire oferit de biblioteca noastră? 

 

6. Bibliotecarii 

■ În general, cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de asistenţa oferită de bibliotecari pentru împrumut sau 

consultarea de documente? 

 

■ În ce măsură credeţi că bibliotecarii din biblioteca noastră posedă următoarele calităţi: 

 

 

Foarte 

nemulţumi

t 

Destul de 

nemulţumi

t 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Cunoştinţe pentru furnizarea de servicii electronice 

(utilizarea computerului pentru catalogul electronic, e-

mail, accesul la Internet) 

     

■ Cunoştinţe pentru instruirea utilizatorilor în folosirea 

echipamentelor electronice la faţa locului 
     

 

7. Accesul şi facilităţile 

■ În general, cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de ... 

 

 

Foarte 

nemulţum

it 

Destul de 

nemulţum

it 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Intervalul orar în care se desfășoară programul 

pentru public al bibliotecii 
     

■ Numărul de ore în care biblioteca este deschisă 

pentru public 
     

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  
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■ Zilele săptămânii în care biblioteca este deschisă 

pentru public 
     

■ Semnele şi indicatoarele grafice ale accesului 

către diferitele servicii ale bibliotecii 
     

■ Numărul de locuri puse la dispoziţia cititorilor în 

sălile de lectură ale bibliotecii 
     

■ Timpul petrecut în aşteptarea documentelor 

solicitate la sala de lectură 
     

■ Starea fizică a documentelor tipărite de pe 

rafturile cu acces liber 
     

 

■ Biblioteca noastră oferă cititorilor posibilitatea copierii, imprimării, scanării. Cât de mulţumit/mulţumită 

sunteţi de disponibilitatea acestor echipamente (însuşirea de a putea fi folosit cu uşurinţă)? 

 

Subiecţii cu dizabilităţi fizice sau cei care îi însoţesc răspund la următoarea întrebare. Ceilalţi trec la capitolul 8. 

■ În general, cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de înlesnirile pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces, 

lifturi, grupuri sanitare etc.)? 

8. Promovarea şi dezvoltarea 

■ În general, cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de ... 

 

 
Foarte 

nemulţumi

t 

Destul de 

nemulţumi

t 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Materialele de promovare a bibliotecii în 

comunitate (promovarea imaginii ei, a serviciilor, a 

noilor achiziţii, a activităţilor organizate etc.) 

     

■ Evenimentele organizate de bibliotecă      

■ Măsura în care biblioteca noastră este preocupată 

de îmbunătăţirea calităţii serviciilor sale pentru 

public 

     

 

9. Site web 

■ Cât de des accesaţi site-ul web a bibliotecii (domeniul deţinut de bibliotecă pe Internet care conţine o serie de 

pagini web, publicate de aceasta cu scopul de a oferi acces la serviciile şi resursele proprii)? 

 

Zilnic  

 

De câteva ori pe 

săptămână  

 

O dată pe 

săptămână 

 

O dată pe lună 

 

De câteva ori pe 

an 

 

Nu am accesat 

niciodată 

 

 

Subiecţii care au accesat cel puţin o dată site-ul web răspund la următoarea întrebare. Ceilalţi trec la capitolul 10. 

 

■ În general, cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de site-ul web a bibliotecii în ceea ce priveşte... 

 

Foarte 

nemulţum

it 

Destul de 

nemulţum

it 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  

Foarte nemulţumit  Destul de nemulţumit  Destul de  mulţumit   Foarte mulţumit  Nu ştiu/Nu răspund  
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■ Grafica      

■ Viteza de încărcare      

■ Varietatea informaţiei      

■ Accesul la documentele digitale deţinute de 

bibliotecă 
     

 

10. Mediul 

■ În general, cât de mulţumit/ mulţumită sunteţi de ... 

 

Foarte 

nemulţumi

t 

Destul de 

nemulţumi

t 

Destul de  

mulţumit 

Foarte 

mulţumit 

Nu ştiu/ 

Nu 

răspund 

■ Calitatea mediului imediat exterior bibliotecii      

■ Parcarea pentru public a bibliotecii      

■ Ambianţa din interiorul bibliotecii      

■ Grupurile sanitare pentru public din bibliotecă      

 

11. Vizita la bibliotecă 

■ Cam cât de des aţi venit la bibliotecă în ultimul an? 

Zilnic  

 

Săptămânal  

 

De două ori 

pe lună 

 

Lunar  

O dată la 2-3 

luni 

 

O dată la 6 

luni 

 

Cel mult o 

dată pe an 

 

Acum e 

prima dată 

 

 

■ Cât de des cereţi sprijinul bibliotecarilor pentru a vă rezolva problemele de informare? 

Foarte des/ Întotdeauna   Deseori   Rar   Foarte rar   Niciodată   

 

 

■ Care este scopul principal al vizitei dumneavoastră de azi la bibliotecă? 

 Pentru chestiuni legate de şcoală (indiferent de nivelul şcolarizării) 

  Pentru chestiuni legate de serviciu 

  Urmărirea unor interese/ hobbyuri 

  Învăţare sau cercetare independentă 

  Pentru plăcere, relaxare 

  Participare la un eveniment (expoziţie, seminar, lansare de carte etc.) 

  Alt motiv (Care?) ................................................................................................. ........................ 

 

■ În principal, ce serviciu al bibliotecii utilizaţi astăzi? 

 Împrumut cărţi 

 Împrumut documente multimedia 

 Citesc ziare/reviste 

 Studiez la sala de lectură 

 Citesc cărţi de beletristică la sala de lectură 

 Folosesc internetul sau doar computerul 

 Obţin informaţii comunitare/bibliografice 

 Particip la un eveniment special (expoziţie, seminar, lansare de carte etc.) 

 Altele (Care?) ............................................................................................ ..................................... 
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12. Importanţa cărţii şi bibliotecii 

■ Cât de importantă apreciaţi că este biblioteca pentru dezvoltarea comunităţii locale? 

 

■ Cât de importante apreciaţi că sunt cărţile, informaţia şi informarea pentru reuşita dumneavoastră în viaţă? 

 

13. Date demografice 

■ Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dumneavoastră? 

Sub minimul necesar unui trai decent  Doar pentru strictul necesar  O relativă bunăstare  Ne permitem orice  

 

■ Vârsta dvs: ................................. (ani împliniţi) 

■ Sexul: 

 

■ Naţionalitatea: ...................................................................... 

■ Ultima şcoală absolvită: 

Şcoala primară   Şcoala gimnazială   Liceu/ şcoala profesională   Facultate   

 

■ Ocupaţia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizări: 

 Pentru indicatorul de performanță privind Satisfacția utilizatorului un extras din SR ISO 11620:2008 

Informare și documentare - Indicatori de performanță pentru biblioteci. 

 

 

 

 

 Participarea Bibliotecii  Municipale Adjud, alături de 18 biblioteci publice din 

țară,  la evenimentul Nocturna Bibliotecilor , 26 septembrie 2014, proiect iniţiat de 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor  Publice din România 

(ANBPR) în parteneriat cu bibliotecile publice. 

 

(Despre Nocturna Bibliotecilor...... 

..... este o campanie de activare nocturnă a instituțiilor de bibliotecă, inițiată de ANBPR 

și bibliotecile publice. Obiectivul principal al acestui demers este acela de a atrage în spațiile 

de bibliotecă un număr cât mai mare de români și, mai mult decât atât, de a determina o mai 

bună percepție a valorilor culturale și a instituției Bibliotecii în rândul utilizatorilor. 

Deloc importantă  Puţin importantă  Destul de  importantă   Foarte importantă  Nu ştiu/Nu răspund  

Deloc importante  Puţin importante  Destul de  importante   Foarte importante  Nu ştiu/Nu răspund  

Masculin  Feminin  

Elev   Angajat cu studii medii   Patron, întreprinzător privat  

Student   Angajat cu studii superioare   Pensionar  

Şomer   Muncitor  Casnic (ă)  
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Devenită astăzi un important punct de informare, de socializare, de coagulare a 

spiritului comunitar, Biblioteca poate oferi utilizatorilor, din toate categoriile de vârstă, o 

suită întreagă de servicii. 

Pornind de la împrumutul de carte tradițional, biblioteca satisface astăzi nevoi mult 

mai diverse ale utilizatorilor: activități recreative și de petrecere a timpului liber, numeroase 

servicii de tip e-administrație, asistarea utilizatorilor în scrierea şi depunerea de proiecte, 

dar și ample acțiuni de promovare a lecturii și a educației, în toate formele ei.) 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noaptea bibliotecilor la Biblioteca Municipală Adjud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participare la Cursurile de Statistică  și Evaluare a Serviciilor de Bibliotecă prin  

Centrul de Formare și Dezvoltare profesională  al ANBPR (Bușteni, 13-17 iulie 
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2014, participanți din partea Filialei ANBPR Vrancea: Claudia Hanganu și Tatiana 

Valea) 

 

Cursul s-a adresat  bibliotecarilor implicaţi în elaborarea rapoartelor şi 

statisticilor de bibliotecă și s-a bazat pe interactivitate, numeroase aplicaţii practice şi 

exerciţii, oferind participanţilor 

posibilitatea de a-şi dezvolta rapid 

aptitudinile, abilităţile şi competenţele 

în domeniul proiectării, evaluării şi 

raportării indicatorilor de performanţă. 

Temele abordate în cadrul 

cursului au fost: înţelegerea şi 

aplicarea standardelor privind 

activitatea de bibliotecă, dezvoltarea 

gândirii analitice,  utilizarea corectă a 

tipizatelor destinate statisticii,   

înţelegerea noţiunilor utilizate în raportare  

  

 

 

 

Cursurile de Statistică  și Evaluare a 

Serviciilor de Bibliotecă  

Bușteni, 13-17 iulie 2014 
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  Participare la Conferința Internațională a Trainerilor – 14 aprilie 2014 
 

Participanții la Conferința Internațională a Bibliotecarilor Traineri , Sinaia, 12 – 14 

aprilie  2014 au desemnat câștigătorii primei ediții a Concursului Trainerul Anului 2013. 

Organizat de GLT și programul Biblionet, concursul a fost menit să premieze bibliotecarii 

care, prin activitatea lor, susțin educația non-formală și învățarea pe tot parcursul vieții, 

reprezentând pentru comunitatea de bibliotecari adevărate modele de bună practică, demne de 

urmat. 

Premiile au fost acordate în semn de recunoaştere a contribuțiilor aduse 

la dezvoltarea activității de formare în bibliotecile publice în anul 2013.  

Sponsorii acestei prime ediții a Concursului au fost: Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Fundația Progress Bistrița, Laris 

Productions Focșani, SC Utilaje Construcții Intercom SRL Focșani și Editura Books 

Express. 

Filmulețele candidaților au fost vizionate în cadrul Conferinței, iar câștigătorii au fost 

desemnați prin votul direct al participanților, cu excepția categoriei Bibliotecarul trainer al 

anului 2013, ai cărei câștigători au fost desemnață prin votul reprezentanților țărilor cu 

Programe Global Libraries, participanți la eveniment. 

Așadar, iată lista câștigătorilor și linkurile spre videoclipurile lor: 

 

 

BIBLIOTECARUL TRAINER AL ANULUI 2013: 

 

 

Margareta Tătăruș, Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu‖Vrancea   http://www.youtube.com/watch?v=7B2kzDiGATQ 

 

Liliana Stamate, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman‖  

Constanța   http://www.youtube.com/watch?v=g8YzS3V4hck 

 

 

https://trainersconference.wordpress.com/2014/03/17/lista-candidatilor-inscrisi-la-concursul-din-cadrul-conferintei-internationale-a-bibliotecarilor-traineri-2014/
http://www.youtube.com/watch?v=7B2kzDiGATQ
http://www.youtube.com/watch?v=g8YzS3V4hck
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CURSUL LIVRAT ÎN ANUL 2013 CARE A SCHIMBAT VIAȚA UNEI 

COMUNITĂȚI/PERSOANE 

 

Ghiță Vlădoiu, Biblioteca Comunală Răcoasa, Jud. 

Vrancea   http://www.youtube.com/watch?v=Fqs-16Uf9Cs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A MEMBRILOR 

 

 Privind  formarea și dezvoltarea profesională a membrilor Filialei ANBPR 

Vrancea, de la filiala noastră au participat la diferite cursuri, organizate de  
Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională  (CFDP) al ANBPR,  32 
membri, după cum urmează: 

http://www.youtube.com/watch?v=Fqs-16Uf9Cs
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- 30 participanți la Cursul Dezvoltarea Serviciilor de Bibliotecă (DSB) în perioada 2 – 

10 decembrie 2014, organizate la BJDZ, din care 4 membri au provenit din bibliotecile 

publice din județ: Gugești, Bălești, Sihlea și Adjud 

- 2 participanți la Cursul de Statistică şi Evaluare a Serviciilor de Bibliotecă, organizat 

de ANBPR la Bușteni, 13-17 iulie 2014 (BJDZ și BM Adjud) 

 

 

 

Info cursuri... 

În perioada 02.12 – 11.12. 2014, Biblioteca Județeană Vrancea și Filiala ANBPR 

Vrancea împreună cu Centrul 

de Formare şi Dezvoltare 

Profesională al ANBPR  

(Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor 

Publice din România ) a 

organizat   Cursuri de formare 

profesională pentru 

bibliotecari,  respectiv 

Dezvoltarea Serviciilor de 

Bibliotecă (DSB) care au avut 

următoarea  structură:  cultura 

informaţiei, managementul 

serviciilor, servicii moderne 

(servicii de referinţe, organizarea 

de manifestări, organizarea cursurilor pentru utlizatori, servicii support pentru comunicarea on 

line, servicii speciale), tipologia reţelelor sociale, identificarea utilizatorilor locali şi atragerea 

acestora, identificarea nevoilor de informare locale, crearea reţelelor locale specializate. 

 

 

 În acest context au fost prezente la Focșani doamna Silvia Nestorescu, coordonatorul 

serviciului de Formare profesională din cadrul ANBPR și doamna Corina Ciuraru, lector 

ANBPR. 
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Cursurile au fost  urmate de Ateliere 

de lucru cu  tematicile: Bibliotecarul 2.0. 

Modele comportamentale și Bibliotecarul 

– animator cultural (organizarea expoziţiilor, a evenimentelor, promovarea evenimentelor), 

lector Victor Blănaru,  – Trainer NLP- specialist în comunicare , coach&mentor programe 

dezvoltare personală. 
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Programele s-au bazat pe metode interactive, moderne, numeroase aplicaţii practice şi 

exerciţii oferind astfel participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile 

şi competenţele în domeniul comunicării, al lucrului în echipă, al stabilirii rolului de animator 

cultural în comunitate. 

Pornind de la nevoile de formare și perfecționare ale personalului din mediul 

bibliotecar, ANBPR a venit cu această ofertă de formare în sprijinul bibliotecarilor din toate 

categoriile de biblioteci publice, în vederea dezvoltării și promovării serviciilor moderne în 

bibliotecile contemporane. La aceste cursuri vor participa bibliotecari de la Biblioteca 

Județeană Vrancea și de la bibliotecile publice din județul Vrancea, membri ai  Filialei 

ANBPR Vrancea 

Cursurile au avut loc la Biblioteca Județeană ―Duiliu Zamfirescu‖Vrancea  - Centrul de 

Formare - în intervalul orar  9-17. 

 

 

 

 

 Privind dezvoltarea profesională a membrilor Filialei, Claudia Hanganu, 

presedinte Filiala Vrancea ANBPR, a participat la întâlnirea de lucru a Secțiunii 

de Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar din cadrul Asociației Bibliotecarilor 

din România (ABR),  în perioada 8-9 mai 2014, la Biblioteca Universităţii 

―Dunărea de Jos‖ din Galaţi. 

 

Tema generală a întâlnirii: ÎN CĂUTARE DE SOLUŢII LA PROBLEMELE 

COMUNE DE CIRCULAŢIE (întârzieri, recuperare de publicaţii, deontologie) ŞI DE 

IMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR (legislaţie, surse de informare). 

In cadrul acestei întâlniri au fost prezentate și discutate urmatoarele lucrări ca punct de 

pornire pentru dicuţiile ulterioare:   

- Recuperarea publicaţiilor la Biblioteca Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi. 

Studiude caz (Florica Cristea, Biblioteca Universităţii « Dunărea de Jos » Galaţi 

- Modalităţi de regăsire a informaţiilor : Catalogul on-line de bibliotecă (Despina 

Rotaru, Biblioteca Universităţii din Suceava) 

- Împrumutul Intrebibliotecar – un serviciu care vine în sprijinul nevoilor de informare 

ale utilizatorilor Bibliotecii Universităţii din Piteşti (Carmen Tudor, Biblioteca 

Universităţii din Piteşti). 
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PREMIERI 
 

La capitolul premieri,  ca o recunoştere a activităţii sale și a membrilor săi, Filiala 

ANBPR Vrancea a fost premiată de Biblioteca Națională a României (BnaR), respectiv de 

Directorul Bibliotecii Naționale a României, d-na Elena Târziman, pentru constanta 

preocupare de diversificare, inovație și modernizare a serviciilor destinate comunității 

vrâncene și pentru promovarea culturii naționale și regionale. 
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În același context, Biblioteca Județeană Vrancea este premiată de Asociația 

Bibliotecarilor din România ( ABR ) pentru rezultate remarcabile obținute de-a lungul anilor 

în activitatea cu cititorii. 
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 În luna mai 2014, în cadrul Galei Industriei de Carte din România, juriul ―Bun de 

tipar ‖ a selectat pentru finală,  la categoria CEA MAI BUNĂ BIBLIOTECĂ, 

Biblioteca Comunală Răcoasa, reprezentată de membrul Filialei noastre, 

bibliotecar Ghiță Vlădoiu.   
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Filiala ANBPR Vrancea  a oferit  

diplome de merit membrilor săi.  

 

 

 

 

 

 

ÎNTÂLNIRI PROFESIONALE 

 

Întâlniri profesionale 

 

Pe parcursul anului 2014,  au avut loc 2 intâlniri metodice de informare și de pregătire 

profesională continuă cu  bibliotecarii din teritoriu și de la Biblioteca Județeană, care au avut 

loc  la sediul bibliotecii noastre.   

Tematica acestor întâlniri a vizat, pe de o parte aspecte legate de activitatea Asociației  

cât și aspecte strict profesionale   : 

- avantajele și importanța apartenenței la  ANBPR  

- diseminarea informațiilor privind activitatea Asociației pe plan național după 

Conferințele Naționale ale ANBPR 

- oportunitățile de dezvoltare/formarea profesională ale tuturor membrilor prin 

programele oferite de Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională (CFDP) al 

Asociației  

- cunoașterea site-ului ANBPR și a altor site-uri profesionale 

- raportul anual al filialei ANBPR Vrancea 

- consultații și sprijin în domeniul biblioteconomic  
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Tematicile profesionale au fost stabilite în urma unui chestionar care  a avut ca obiective 

identificarea nevoilor de dezvoltare profesională și eficientizarea întâlnirilor metodice 
(vezi ANEXA ) 
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Activitățile Filialei și ale Asociației  au fost diseminate în timp real cu ajutorul mass 

mediei, site-ului și e-mailurilor.  

 

 

 

 

 

 

Mai multe info.... 

 
Comunicate de presă 

 

Filiala ANBPR Vrancea – Întâlnire profesională cu bibliotecarii din județ 

 

Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” și Filiala Vrancea a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România organizează  miercuri, 11 iunie,  începând cu ora 9,30, la Ateneul Popular 

“Mr. Gh. Pastia”  întâlnirea profesională cu bibliotecarii publici din județ. 

Tematica acestei întâlniri vizează,  pe de o parte aspecte strict profesionale iar pe de altă parte aspecte 

legate de activitatea Asociației. 

În cadrul întâlnirii va fi prezentat Raportul statistic asupra activității bibliotecilor publice  din județ pe 

anul 2013 și vor fi prezentați principalii indicatori de performanță obținuți de bibliotecile publice vrâncene în 

anul 2013. 

De asemenea, vor avea loc discuții cu următoarele subiecte: donațiile -  sursă importantă de dezvoltare a 

colecțiilor de bibliotecă si advocacy pentru biblioteci puternice și comunități unite.  

În contextul întâlnirii de miercuri,  vor fi diseminate  informații cu privire la Conferința Internațională a 

Bibliotecarilor Traineri desfășurată anul acesta în perioada 2-4 aprilie la Sinaia, vor fi împărtășite experiențe 
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în urma  participării în cadrul unui astfel  de eveniment și vor fi vizionate videoclipurile bibliotecarilor 

participanți și câștigători la această Conferință. 

Privind  aspecte legate de Asociației,   va fi prezentată activitatea Filialei ANBPR Vrancea pe anul 2013 

și se vor disemina informații în urma participării la Conferința Națională a ANBPR ,15-17 mai 2014,  care a 

avut loc la Bistrița.  Tema acestei Conferințe , Nova Bibliotheca – Provocări și tendințe în bibliotecile publice, a 

vizat dezvoltarea și repoziționarea bibliotecii, ca principal facilitator de cunoaștere la nivel comunitar, precum 

și a Asociației ca mediu de coagulare a energiilor și ideilor creative ale bibliotecarilor. 

De asemenea, vor fi  prezentate ofertele de cursuri pentru comunitate și bibliotecari, oferite prin Centrul 

de formare al Bibliotecii Județene Vrancea  și prin ANBPR.  

 Vor fi semnalate aparițiile editoriale de specialitate ale ANBPR/IREX : Sistemul de control managerial 

în biblioteci, Ghidul activităților de îndrumare metodică în bibliotecile publice, Servicii pentru comunitate în 

bibliotecile publice din România. 

“ Întâlnirile profesionale, participările la conferințe, schimburile de experiență și dezbaterile au rolul de 

a crește foarte mult puterea de valorificare și profesionalismul bibliotecarilor. Punând la un loc activitatea 

filialei, activitățile bibliotecarilor, proiectele în care suntem implicați, colaborările pe care le avem, toate 

acestea contribuie la rezultate vizibile la nivel național în acest moment ale Filialei ANBPR Vrancea ”– a 

declarat Claudia Hanganu, președinte Filiala ANBPR Vrancea. 

 

ANBPR – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România este cea mai 

reprezentativă organizație profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. 

Filiala ANBPR Vrancea a luat ființă în anul 1990 și are în prezent 75 membri care provin din bibliotecile 

publice vrâncene.  

 

 

 

 

Servicii pentru comunitate – viitorul bibliotecilor publice 

 

Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” și Filiala Vrancea a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România  a organizat  miercuri, 11 iunie,  începând cu ora 9,30, la Ateneul Popular 

“Mr. Gh. Pastia”  întâlnirea profesională cu bibliotecarii publici din județ, tematica acestei întâlniri fiind 

structurată pe 3 secțiuni, și anume: biblioteconomie, Biblionet și Filiala ANBPR Vrancea. 

Cu acest prilej, pentru îmbunătățirea activității de bibliotecă, Biblioteca Județeana Vrancea, în calitate de 

Centru Metodic, a lansat două chestionare, unul privind donațiile, ca formă de completare a colecțiilor și unul 

privind dezvoltarea profesională continuă, astfel încât seminariile și cursurile ce se vor derula pe parcursul unui 

an să fie aplicate la nevoile reale ale bibliotecarilor publici. 

De asemenea, au fost diseminate bibliotecarilor prezenți informații cu privire la  Conferința Internațională a 

Bibliotecarilor Traineri desfășurată anul acesta în perioada 2-4 aprilie la Sinaia.  

La nivel național,  au fost nominalizați 4 bibliotecari  din județul Vrancea care s-au remarcat prin cursurile 

oferite prin Programul Biblionet și prin întreaga activitate dedicată comunității. Concursul a premiat 

bibliotecari ce susțin educația non formală și învățarea pe tot parcursul vieții, reprezentând pentru comunitatea 

de bibliotecari adevărate modele de bună practică.    

Au fost vizualizate filmele candidaților care au intrat in concurs, la diferite categorii, după cum urmează: 

Margareta Tătăruș 
De ce eu, trainerul anului 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=7B2kzDiGATQ ) 

Adriana Bratie, Biblioteca Comunală Năruja, Jud. Vrancea, cu prezentările:   

                      Pălăriile vieții mele (http://www.youtube.com/watch?v=XTc5QKS3JDQ )   

                      Peștișorul de aur (http://www.youtube.com/watch?v=vBcvNSqjoR0) 

Ghiță Vlădoiu, Biblioteca Comunală Răcoasa, Jud. Vrancea, cu prezentările:   

          Cât de simplu poate fi...http://www.youtube.com/watch?   v=VhLjGTiERMw 

           Conexiune la viitor (http://www.youtube.com/watch?v=Fqs-16Uf9Cs ) 

Luminița Popescu, Biblioteca Orășenească Panciu, cu prezentarea : 

Scrisoare către cei plecați din țară, ( http://www.youtube.com/watch?v=ZUB-7c26PFM) 

 

De asemenea, a fost semnalată apariția revistei Ochiul timpului  Răcoasa – trecut, prezent, viitor , disponibilă  

și în variantă online (http://issuu.com/bibliotecaracoasa/docs/ochiul_timpului._racoasa_-_trecut__), editată de 

Biblioteca Comunală Racoasa cu finanțare de la Fundația Irex, cu sprijinul Primăriei Răcoasa, Scolii 

Gimnaziale Răcoasa și Bibliotecii Județene Vrancea. 

În cadrul întâlnirii de ieri, a fost prezentat și proiectul Bibliotecii Comunale Broșteni, respectiv Salvează un 

copac, iar el te va ajuta să crești și să trăiești sănătos, proiect care a luat ființă ca urmare a necesității 

http://www.youtube.com/watch?v=7B2kzDiGATQ
http://www.youtube.com/watch?v=XTc5QKS3JDQ
http://www.youtube.com/watch?v=vBcvNSqjoR0
http://www.youtube.com/watch?v=VhLjGTiERMw
http://www.youtube.com/watch?v=Fqs-16Uf9Cs
http://www.youtube.com/watch?v=ZUB-7c26PFM
http://issuu.com/bibliotecaracoasa/docs/ochiul_timpului._racoasa_-_trecut__
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responsabilizării și conștientizării copiilor față de problemele mediului, de importanța reciclării hârtiei și a 

altor materiale pentru păstrarea unui mediu sănătos. 

În cadrul secțiunii dedicate activității de Asociație a bibliotecarilor publici vrânceni, a fost prezentată publicația 

de specialitate Servicii pentru comunitate, editată de Grupul Impact al ANBPR,  care realizează o imagine 

completă  asupra serviciilor derulate în bibliotecile publice românești în anul 2012. Astfel, serviciile oferite 

comunității vrâncene de bibliotecile publice din județ sunt date ca exemple și modele de bune practici la nivel 

național deoarece s-au remarcat prin particularități deosebite, care au făcut să devină reprezentative sau 

original aplicate. Sunt apreciate o serie de servicii oferite comunităților vrâncene, cum ar fi:   

 Cititul în public ( conform studiului, din 45 de biblioteci din țară care oferă acest serviciu au fost 

evidențiate din Vrancea BJDZ cu proiectul Biblioteca de vacanță – lectură în parc și Biblioteca 

Mărășești, prin programul Recomand o carte)  

 Organizarea cursurilor de instruire pentru utilizatori (conform studiului, din 46 de biblioteci din 

țară care oferă acest serviciu a fost evidențiată din Vrancea  Bibl.Comunală Bordești prin 

înființarea Cursului de goblen ) 

 Organizarea de activități pe bază de voluntariat (conform studiului, din 46 de biblioteci din țară 

care oferă acest serviciu a fost evidențiată BJDZ cu înființarea Centrului de limbi străine cu 

participarea unui voluntar de la Corpul Păcii) 

 Servicii de referințe – referințe virtuale (conform studiului, din 25 de biblioteci din țară care 

oferă acest serviciu a fost evidențiată Bibl.Comunală Răcoasa cu proiectul Biblio@Sănătate ) 

 Servicii orientate pe grupuri țintă ( conform studiului, din 57 de biblioteci din țară care oferă 

acest serviciu a fost evidențiată BJDZ cu înființarea Clubului Foto la Secția pentru Copii și 

Tineret) 

 Servicii suport - prin programe pentru valorificarea memoriei culturale locale ( conform 

studiului, din 24 de biblioteci din țară care oferă acest serviciu a fost evidențiată BJDZ care 

promovează două modele originale, respectiv Serviciul de biblioturism și Vrancea arhaică-

Vrancea de poveste) 

 Servicii suport -  prin programe de cooperare între organizații ce dețin informații sau 

parteneriate între diverse structuri care au ca scop punerea în comun a informațiilor  ( conform 

studiului, din 20 de biblioteci din țară care oferă acest serviciu a fost evidențiată BJDZ prin 

înființarea punctelor de carte românească în Spania și Italia) 

 

 

 

 

MATERIALE EDITATE DE MEMBRII FILIALEI ANBPR VRANCEA 

 

În anul 2014, ca o continuare a activității de editare, au apărut următoare 

publicații : 

 Anuarul Manifestări culturale 

 Anuarul Repere statistice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 Anuarul Filiala ANBPR Vrancea – Aspecte ale activității 

 Revista Lector 

 Revista OCHIUL TIMPULUI Răcoasa – trecut, prezent, viitor 

De asemenea, membrii filialei au publicat articole de specialitate în diverse 

publicații: Revista Prosaeculum, Revista Focșanii, 

Revista Avantaje și Revista Lector  
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ANEXA  

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Filiala ANBPR Vrancea 

 

ÎNTÂLNIRE METODICĂ CU BIBLIOTECILE PUBLICE DIN JUDEŢ 

Miercuri, 11 Iunie 2014 

Nr. 

crt. 

Ora Tematica activităţii metodice Lectori 

1. 9
30 

– 10
30 

 

BIBLIOTECONOMIE  

 Raport statistic asupra activităţii bibliotecilor 

publice din judeţ pe anul 2013; 

 Donaţia, o sursă importantă de dezvoltare a 

colecţiilor de bibliotecă;  

 Advocacy pentru biblioteci puternice şi 

comunităţi unite;  

 Completarea chestionarului privind propunerea 

de teme pentru inţierea de ateliere de dezvoltare 

profesională; 

 

Veronica 

Crăciun 

Teodora 

Fîntînaru 

Adrian Ţiglea 

 

 10
30 

– 10
45 

 
Pauză     

 

 

2.  10
45

- 11
45  

 BIBLIONET 

  
 Experienţe de succes:  
  - Conferinţa internaţională a trainerilor;  

        - Împărtăşire experienţe locale bibliotecile:   

           Năruja, Panciu, Răcoasa, Broşteni.  

 Prezentare  ofertă de cursuri - Centrul de 

Formare al BJDZ. 
 

 

Margareta 

Tătăruş 

 11
45

- 12
00  

 Pauză     

3.  12
00 

-12
30 

 ANBPR 

 Prezentarea activităţii Filialei ANBPR Vrancea 

pe anul 2013; 

 Conferinţa Naţională ANBPR 15-16 mai 2014, 

Bistriţa - informare;   

 Prezentare ofertă de cursuri ANBPR; 

 Semnalare lucrări de editate de ANBPR / IREX:  

- Sistemul de control managerial în biblioteci; 

- Ghidul activităţilor de îndrumare metodică 

  în bibliotecile publice; 

- Servicii pentru comunitate în bibl publice din  

  România 

 

 

 Claudia 

Hanganu 

  

Tatiana Valea   

 

 

4. 12
30

- 13
00 

Diverse/Concluziii 
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ANEXA 2 

 

 

 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

 BIROU METODIC 

 

 

 

CHESTIONAR 
Privind iniţierea şi participarea  bibliotecarilor din bibliotecile publice 

Vrancea  la  cursuri profesionale 

   

 În vederea îmbunătăţirii imaginii şi activităţii de bibliotecă, BJDZ 

Vrancea vine în sprijinul d-stră cu o ofertă de cursuri intensive de dezvoltare 

profesională. Cursurile care vor avea O parte teoretică şi una practică  se vor 

derula pe parcursul unui an,  începând  cu data 15 octombrie 2014, fiecare 

curs având o  durată între 1- 3 zile, în intervalul orar 9-15. 

  

 1.  Din aria tematică expusă mai jos încercuiţi cursurile la care doriţi 

să participaţi,  notați și data aproximativă (luna) în care acestea să fie 

derulate; 

  

a. Proceduri interne de lucru din cadrul serviciilor de bibliotecă  
(dezvoltarea şi completarea colecţiilor, evidenţa colecţiilor, prelucrarea 

colecţiilor, înscrierea utilizatorilor, împrumutul şi restituirea unităţilor de   

bibliotecă).  

    Doresc să particip în luna.................................................................... 

 

b. Statistică de bibliotecă  
(completarea corectă, evaluarea şi transmiterea on–line  a formularelor statistice: 

Raportul statistic anual, Raportul statistic de utilzare a bibliotecilor şi 

Chestionarul statistic Cult.1).  
     Doresc să particip în luna.................................................................... 

  

c. Curs de advocacy pentru biblioteci puternice şi comunităţi 

unite  
(identificarea publicului țintă, percepția asupra bibliotecii, parteneriatele 

bibliotecii, povestea bibliotecii, prezentări eficiente, relația cu mass-media, 

crearea de rețele sociale, atragerea de resurse din comunitate).  

 Doresc să particip în luna.................................................................. 
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d. Comunicare și relaţionare interinstituțională  

(redactare materiale oficiale în activitatea de bibliotecă). 

Doresc să particip în luna.................................................................... 

 

e. Marketing şi promovare în activitatea de bibliotecă  

(organizarea unor evenimente culturale, realizare materiale publicitare , diplome, 

etc.  

Doresc să particip în luna................................................................... 

  

2. Iniţierea unor astfel de cursuri de dezvoltare profesională v-ar 

ajuta în desfăşurarea activităţii de bibliotecă? 

Da 

          Puțin 

    Mult  

Nu 

 

3. Propunere alte teme de inters profesional.........................................  

         ................................................................................................................. 

 .................................................................................................................. 

     .............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Publică.......................................................................................  

Bibliotecar....................................................................................................  

Studii............................................................................................................. 

Atestat: Bazele biblioteconomiei  
                                             Da,  

                                             Nu  

 

 

 

 

Notă: Cursurile se vor finaliza cu evaluarea participanţilor şi cu eliberarea 

unor adeverinţe de participare ce vor fi comunicate autorităţilor administrative  

locale şi vor folosi la evaluarea anuală  
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ÎNSCRIERI CURSURI / SEMINARII 

organizate de BJDZ 

 

- rezultate chestionar - 

 

 

 

 

    

1. Proceduri interne de lucru din cadrul serviciilor de         bibliotecă:  

16 solicitări; 

 

 2. Statistică de bibliotecă:  23 solicitări; 

 

 3. Advocacy pentru biblioteci puternice şi unite: 16  solicitări; 

 

 4. Forme de comunicare interinstituţională: 12 solicitări; 

 

 5. Marketing şi promovare în activitatea de bibliotecă: 24 

               solicitări; 
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ANEXA 3 

CHESTIONAR PRIVIND COMPLETAREA COLECȚIILOR  

PRIN DONAȚII  

 

                                                     Perioada de referinţă 2011-2013  

 

1. Ați beneficiat de donații de carte ? 

 Da 

 Nu 

 

2. Dar  de alte documente nespecifice de bibliotecă? 

 Da 

 Nu 

 

3. Precizaţi sursele de proveniență a donațiilor în ordinea importanţei numerice pe 

o scară de la 1 la 5: 

 BJDZ 

 edituri 

 persoane fizice 

 instituții (precizați instituțiile) __________________________________ 

 alte surse ____________________________________________________ 

 

4. Menționați pe o scara de la 1 a 5 donațiile de tip Localia. 

 monografii 

 biobibliografii 

 periodice locale 

 publicaţii de beletristică 

 

 

5. Apreciați media  anuală a donațiilor în perioada 2011-2013: 
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 Sub 50 

 50 - 100 

 100 - 200 

 200 - 500 

 Peste 500 (precizaţi numărul__________) 

 

6. Din ce domenii aţi primit cele mai multe donaţii?  

 

 

 

7. Sub ce formă ați atras donațiile de carte? 

 campanii 

 anunțuri 

 altele  

 niciuna 

 

8. Cum ați gestionat donațiile primite (în procente)? 

 completarea colecțiilor proprii             ____   % 

 premiere utilizatori                                ____    % 

 redistribuire (exemple)                           _________________   % 

 

 

 

Biblioteca  ________________________ 

Bibliotecar  ________________________ 

Data  Iunie  2014 

 

 

 

Vă mulţumim!    
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INTERPRETARE CHESTIONAR 

Privind completarea colecțiilor în bibliotecile publice comunale 

 

SCOP 

 Cercetarea bazată pe chestionarul cu itemi închiși  a avut drept  scop 

dezvoltarea colecțiilor , în bibliotecile publice comunale, prin donație. 

 

OBIECTIVE 

 Identificarea surselor de proveniență a  donațiilor 

 Identificarea, după conținut, a documentelor primite 

 Localia: tipuri de documente primite 

 Forme de atragere a donațiilor și gestionarea lor  

 Actualitatea colectiilor de bibliotecă  si indicele de înnoire a colectiilor 

 

GRUP ŢINTĂ 

 Repondenţi: 26  de  bibliotecari publici din comunităţile rurale şi urbane 

vrâncene; 

 

INTERPRETARE 

   

 

Cercetarea a urmărit identificarea unor aspecte care au avut drept scop dezvoltarea 

colecțiilor prin donație la nivelul bibliotecilor publice din județ. 

Sondajul s-a realizat utilizând metoda anchetei, în scris, cu ajutorul chestionarului, care 

a  fost completat la  întâlnirea metodică din data de 11 iunie 2014. 

La acest studiu de caz, din totalul de  37 de biblioteci cu normă întreagă din județul 

Vrancea,  au participat 26 de biblioteci,   după cum urmează:  

- Biblioteca Municipală Adjud 

- Biblioteca Municipală Mărășești 

- Biblioteca Municipală Odobești 

- Biblioteca Municipală Panciu 

- Biblioteca publică  Bălești 

- Biblioteca publică  Bârsești  

- Biblioteca publică  Boghești 

- Biblioteca publică  Broșteni 

- Biblioteca publică  Bordești 

- Biblioteca publică  Dumbrăveni 

- Biblioteca publică  Dumitrești 

- Biblioteca publică  Gugești 

- Biblioteca publică  Homocea 

- Biblioteca publică  Măicănești 

- Biblioteca publică  Mera 

- Biblioteca publică  Movilița 

- Biblioteca publică  Nănești 

- Biblioteca publică  Năruja 

- Biblioteca publică  Nereju 

- Biblioteca publică  Paltin 

- Biblioteca publică  Popești 
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- Biblioteca publică  Răcoasa 

- Biblioteca publică  Soveja 

- Biblioteca publică  Suraia 

- Biblioteca publică  Vidra 

- Biblioteca publică  Vulturu 

 

Chestionarul utilizat a cuprins 8 întrebări  din care 7 au fost cu itemi închiși și una cu 

itemi deschiși, și a avut ca obiective: 

 Identificarea sursele de proveniență a  donațiilor 

 Identificarea, după conținut, a documentelor primite 

 Localia: tipuri de documente 

 Forme de atragere a donațiilor și gestionarea lor  

 Actualitatea colectiilor de bibliotecă  si indicele de înnoire a colectiilor 

 

Chestionarele au fost nominale iar  timpul alocat  completării a fost de 15 minute.  

Din totalul repondenților,  3 dintre ei nu au beneficiat de donații de carte și de 

documente nespecifice de bibliotecă, completând, prin urmare,  doar primele două întrebări 

ale chestionarului.  

La întrebarea numărul 3, privind sursele de proveniență a donațiilor,  12 respondenți 

au bifat variantele de răspuns fără a preciza și scara de valori, așa cum era solicitarea în 

chestionar .  

De asemenea, la întrebarea nr. 4, privind donațiile de tip Localia, 10 respondenți au 

bifat răspunsurile  fără a menționa scara de valori. 

În concluzie, 42% din numărul total de repondenți  nu au înțeles modalitatea de 

completare la aceste două întrebări, dar nici nu au solicitat lămuriri în această privință. 

Tot la întrebarea numărul 4, un respondent nu a dat niciun răspuns,  ceea ce sugerează 

că, fie  nu a avut donații de tip Localia , fie nu a înțeles sensul întrebării. 

 

 

Întrebarea 1. Ați beneficiat de donații de carte ? 

 

a) Da 

b) Nu 

Răspuns  -  23% din repondeţi au ales varianta de răspuns a)  

 - 3% din repondenţi au ales varianta de răspuns  b) 

Întrebarea 2. Dar  de alte documente nespecifice de bibliotecă? 

 

a) da 

b) nu 

Răspuns -  20% din repondenţi au ales varianta de răspuns a)  

- 5% din rspondenţi au ales varianta de răspuns  b)  

Notă: 3,8% nu au răspuns la această întrebare 

Întrebarea 3. Precizaţi sursele de proveniență a donațiilor în ordinea 

importanţei numerice pe o scară de la 1 la 5: 

a) BJDZ 

b) edituri 

c) persoane fizice 

d) instituții (precizați instituțiile) 

e) alte surse 
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Răspuns  BJDZ 

  -49,98% din repondenţi au ales varianta a) precizând și scara de 

valori 

-  26,9% din repondenţi au ales varianta a) fără a preciza scara de 

valori  

EDITURI 

- 19,1% din repondenţi au ales varianta b) precizând și scara de 

valori 

- 3,8% din repondenţi au ales varianta b) fără a preciza scara de 

valori  

PERSOANE FIZICE 

- 46,06% din repondenţi au ales varianta c) precizând și scara 

de valori 

30,7% din repondenţi au ales varianta c) fără a preciza scara de 

valori  

INSTITUȚII 

- 35,27% din repondenţi au ales varianta d) precizând și scara 

de valori 

- 3,8% din repondenţi au ales varianta d) fără a preciza scara de 

valori 

     Notă: Din 39,07% repondenți care au ales varianta d),  23,07% 

au precizat și numele instituțiilor donatoare : Muzeul de istorie, 

Școala generală, CCD, Obștea Nereju, Muzeul, BJDZ) 

 ALTE SURSE 

- 19,2% din repondenţi au ales varianta e) precizând și scara de 

valori 

Notă: 11,5% nu au răspuns la această întrebare 

 

În funcție de scările de valori alese de respondenți, ierarhia  surselor 

ale donațiilor este: 

Locul I - BJDZ – 34,6% 

Locul II - Persoane fizice – 19,23% 

Locul III - Instituții – 23,7% 

 Locul IV-  Editurile – 11,5% 

Întrebarea 4 Menționați pe o scara de la 1 a 5 donațiile de tip Localia. 

 

 a) monografii 

b) biobibliografii 

c )periodice locale 

d) publicații de beletristică 

Răspunsuri  MONOGRAFII 

- 38,4% din repondenţi au ales varianta a) precizând și scara de 

valori 

- 19,2% din repondenţi au ales varianta a) fără a preciza scara 

de valori  

BIOBIBLIOGRAFII 

- 34,5% din repondenţi au ales varianta b) precizând și scara de 

valori 

- 3,8% din repondenţi au ales varianta b) fără a preciza scara de 

valori  
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PERIODICE LOCALE 

- 30,6% din repondenţi au ales varianta c) precizând și scara de 

valori 

- 15,3% din repondenţi au ales varianta c) fără a preciza scara 

de valori  

PUBLICAȚII BELETRISTICE 

- 49,9% din repondenţi au ales varianta d) precizând și scara de 

valori 

- 23,06% din repondenţi au ales varianta d) fără a preciza scara 

de valori  

Notă: 11,5% nu au răspuns la această întrebare 

 

În funcție de scările de valori alese de repondenți, documentele  de 

tip Localia din donație,  sunt reprezentate  astfel:  

Locul I – Publicații belestristce– 72,96% 

Locul II – Monografii  – 57,6% 

Locul III – Periodice locale– 45,9% 

Locul IV-  Biobibliografii – 38,3% 

 

Întrebarea 5 Apreciați media  anuală  a donațiilor în perioada 2011-2013 

a) sub 50 documente 

b) 50-100 documente 

c)100-200 documente 

d)200-500 documente 

e)peste 500 documente ( precizați numărul) 

Răspunsuri  a) 26,9% au apreciat media anuală a donațiilor sub 50             

          documente 

b) 15,5% au apreciat media anuală a donațiilor între          

    50-100 documente 

c) 30,8% au apreciat media anuală a donațiilor între     

100 – 200 documente 

d) 11,53% au apreciat media anuală a donațiilor între  

   200 – 500 documente 

e) 3,84% au apreciat media anuală a donațiilor peste 500  

    documente 

Notă: 11,5% nu au răspuns la această întrebare 

Întrebarea 6 Din ce domenii aţi primit cele mai multe donaţii? 

Răspunsuri - Beletristică 72,29% 

- Monografii - 7,7%   

- Istorie - 7,7%   

- Economie casnică - 7,7%   

- Geografie - 7,7%   

- Medicină - 7,7%   

- Religie – 3,8% 

Întrebarea 7 Sub ce formă ați atras donațiile de carte? 

a) campanii 

b) anunțuri 

c) altele 

d) niciuna 
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Răspunsuri - 46,1%  au ales varianta b)  

- 30,8% au ales varianta c) 

- 23%  au ales varianta a)  

- 15,38% au ales varianta d) 

Notă: 11,5% nu au răspuns la această întrebare 

Întrebarea 8 Cum ați gestionat donațiile primite (în procente)? 

a) completarea colecțiilor proprii              

b) premiere utilizatori 

c) redistribuire (exemple) 

Răspunsuri - 80,7% din repondenţi și-au completat colecțiile 

- 23,06% din repondenţi au folosit donațiile pentru premierea 

utilizatorilor 

Note: Varianta c) nu a fost aleasă de niciun  repondent 

          11,5% nu au răspuns la această întrebare  

În ceea ce priveste procentajul gestionarii donatiilor privind 

completarea colecțiilor :  

-  26,9% din repondenți și-au completat colecțiile în proportie de 

100% 

- 3,8% din repondenți și-au completat colecțiile în proportie de 

99% 

- 7,7% din repondenți și-au completat colecțiile în proportie de 

95% 

- 7,7% din repondenți și-au completat colecțiile în proportie de 

90% 

- 3,8% din repondenți și-au completat colecțiile în proportie de 

10% 

- 7,7% din repondenți și-au completat colecțiile în proportie de 

5% 

- 3,8% din repondenți și-au completat colecțiile în proportie de 

1% 

 

În ceea ce priveste procentajul gestionarii donatiilor privind 

premierea utilizatorilor :  

- 7,7%  din repondenți au folosit donațiile pentru premiere în 

proporție de 10% 

- 7,7%  din repondenți au folosit donațiile pentru premiere în 

proporție de 5% 

- 3,8%  din repondenți au folosit donațiile pentru premiere în 

proporție de 2% 

- 3,8%  din repondenți au folosit donațiile pentru premiere în 

proporție de 1% 
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CONCLUZII 

- Donația de carte reprezintă o sursă importantă în dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă. 

- În funcție de scările de valori  alese în răspunsuri ,  se observă că  principalele surse ale 

donațiilor pentru bibliotecile comunale sunt:  BJDZ (35%) și instituții (24%) ,  urmate de 

persoane fizice (19%) și edituri (12%). 

- Documentele de tip Localia,   cel mai bine reprezentate în donațiile primite de bibliotecile 

comunale sunt: publicațiile beletristice (73%) și monografiile (58%),  urmate de periodice 

locale (46%) și biobibliografii (38%). 

- Cele mai multe donații au fost din beletristică (72%) iar cele mai puține din religie 

(3,8%). 

- Cel mai mult s-au atras donații de carte folosind ca formă de atracție anunțul (46%),  

urmate de campanii cu (23%). Există și situații (15,38%) în care, donatorul este cel care 

se oferă să facă o donație, fără ca bibliotecarul să apeleze la o formă de atragere a 

acestora.  

- Donațiile de carte au fost folosite în proporție de 81% pentru completarea colecțiilor, în 

timp ce,  pentru premierea utilizatorilor  donațiile au fost folosite în proporție de 23%.  

- Documentele din donații au fost folosite  100% pentru completarea colecțiilor de 26,9% 

din repondenți  

- 7,7% din repondenți au  direcționat  10% din fondul de donații pentru premierea 

utilizatorilor  
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BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

FILIALA  ANBPR  VRANCEA 

 

Membri ANBPR – Filiala Vrancea 

2014 
 

Nr. 

crt. 
Numele Biblioteca Funcţia Adresa bibliotecii 

1  Teodora Fîntînaru Biblioteca Judeţenă Director Str. M. Kogălniceanu, 

nr. 12-13 

2 Aiacoboaie Corina Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

3 Bobolan Getuţa Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

4 Chirilă Mariana Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

5 Crăciun Veronica Biblioteca Judeţenă Metodist  

6 Cristea Liliana Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

7 Făcăoaru Roxana Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

8 Fodolică Nicoleta Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

9 Funica Gabriel- 

Valentin 

Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

10 Gogu Irimiţa Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

11 Greculescu 

Mariana 

Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

12 Hanganu Claudia Biblioteca Judeţenă Şef Birou   

13 Lupu Mihaela Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

14 Mihalache 

Florentina-Alina 

Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

15 Mocanu Liliana Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

16 Moşescu Claudia Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

17 Onu Postică 

Mihaela 

Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

18 Olaru Maria-

Cristina 

Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

19 Oprişan Nicoleta Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

20 Paragină Angelica Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

21 Pleşcan Cătălina Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

22 Răduța Geta Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

23 Stoean A. Luciana Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

24 Taftă Rodica Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

25 Tătăruş Margareta Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

26 Ţiglea Adrian Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

27 Ursu Georgeta Biblioteca Judeţenă Bibliotecar  

28 Velniţă Elena Biblioteca Judeţenă Şef Serviciu-

Achiziţii 

 

29 Andronic Carmen Biblioteca Municip. 

Adjud 

Bibliotecar Str. Libertăţii, nr. 7A 

30 Apostol Constantin Biblioteca Municip. Bibliotecar Str. Libertăţii, nr. 7A 
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Adjud 

31 Damian Lenuţa Biblioteca Municip. 

Adjud 

Bibliotecar Str. Libertăţii, nr. 7A 

32 Gaftone Ionela Biblioteca Municip. 

Adjud 

Bibliotecar Str. Libertăţii, nr. 7A 

33 Valea Tatiana Biblioteca Municip. 

Adjud 

Director Str. Libertăţii, nr. 7A 

34 Arghire Adriana Biblioteca Or. Mărăşeşti Bibliotecar Str.  Republicii nr.2 

35 Stoica Carmen Biblioteca Or.  Odobeşti Bibliotecar Str. Libertăţii, nr. 112 

36 Popescu Luminiţa Biblioteca  Or.Panciu Bibliotecar Str. Independenţei, 

nr.8 

37 Ene Mariana Biblioteca Com. 

Andreiaşu 

Bibliotecar  

38 Costin Elena Biblioteca Com. Bălești Bibliotecar  

39 Nistoroiu Angelo Biblioteca Com. Bârseşti Bibliotecar  

40 Rusu Adrina Biblioteca Com. Bogheşti Bibliotecar  

41 Moldoveanu Elena Biblioteca Com. Bordeşti Bibliotecar  

42 Iordache Loredana Biblioteca Com. Broşteni Bibliotecar 

43 Nițică Rica Biblioteca Com. Cîrligele Bibliotecar 

44 Simion Viorel Biblioteca Com. Cîmpuri Bibliotecar  

44 Năstase George Biblioteca Com. Ciorăști Bibliotecar  

45 Şontica Ileana Biblioteca Com. 

Dumitreşti 

Bibliotecar  

46 Airinei Aurica Biblioteca Com. 

Fitioneşti 

Bibliotecar  

47 Florea Tanţa Biblioteca Com. Garoafa Bibliotecar  

48 Alexe Steluța Biblioteca Com. Gura 

Caliței 

Bibliotecar  

49 Diniță Anișoara Biblioteca Com. Gugești Bibliotecar  

50 Ţîţu Daniela  Biblioteca Com. 

Homocea 

Bibliotecar  

51 Rotaru Corina Biblioteca Com. Jitia Bibliotecar  

52 Gavrilă Angela Biblioteca Com. 

Măicăneşti 

Bibliotecar  

53 Sticlaru Georgeta Biblioteca Com. Mera Bibliotecar  

54 Chițu Georgiana Biblioteca Com. Milcovu Bibliotecar  

55 Gurgulevici Costel Biblioteca Com. Moviliţa Bibliotecar  

56 Sava Ionica Biblioteca Com. Năneşti Bibliotecar  

57 Bratie Adriana Biblioteca Com. Năruja Bibliotecar  

58 Dalica Cezar Biblioteca Com. Nereju Bibliotecar  

59 Miloiu Răduţă 

Drăguţa 

Biblioteca Com. Paltin  Bibliotecar  

60 Şerban Daniela Biblioteca Com. Pufeşti  Bibliotecar  

61 Cucută Emil Biblioteca Com. Popești Bibliotecar  

62 Vlădoiu Ghiţă Biblioteca Com. Răcoasa Bibliotecar  

63 Bălan Viorel Biblioteca Com. Soveja Bibliotecar  

64 Dumitru Maria Biblioteca Com. Slobozia 

Bradului 

Bibliotecar  
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65 Zbârciog Eleonora  Biblioteca Com. Străoane  Bibliotecar  

66 Neculai Săndica Biblioteca Com. Suraia Bibliotecar  

67 Merişor Aurelia BibliotecaCom. 

Tâmboieşti 

Bibliotecar  

68 Nica Păpuşa Biblioteca Com. Ţifeşti Bibliotecar  

69 Roman Valentina Biblioteca Com. Vidra Bibliotecar  

70 Vătafu Vasile Biblioteca Com. Vizantea Bibliotecar  

71 Damian Miruna Biblioteca Com. Vulturul Bibliotecar  

72 Bran Adriana Persoană fizică   

73 Bușilă Geanina Persoană fizică   

74 Stratton Doina Persoană fizică   

 
CONDUCEREA  FILIALEI  VRANCEA 

2014 
 

Preşedinte:  

Claudia Hanganu -  Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu‖ Vrancea  

e-mail: hanganuclaudia@yahoo.com                                                                                                    

         

Vicepreşedinte:   

Tatiana Valea - Biblioteca Municipală Adjud, Judeţul Vrancea 

e-mail: bmadjudvrancea@gmail.com 

 

Membri Birou:  

  

Tatiana Valea - Biblioteca Municipală Adjud, Judeţul Vrancea 

e-mail: bmadjudvrancea@gmail.com 

Adriana Bratie - Biblioteca com. Năruja, Judeţul Vrancea 

e-mail: bibliotecanaruja@yahoo.com; 

Ghiţă Vlădoiu - Biblioteca  com. Răcoasa, Judeţul Vrancea 

Olaru Cristina – Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu‖ Vrancea  

e-mail: cristina_olaru26@yahoo.com 

            
Secretar: 

Olaru Maria Cristina - Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu‖ Vrancea  

e-mail: cristina_olaru26@yahoo.com 
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

BIROUL METODIC 

 

 

SINTEZĂ – 2014 

BIBLIOTECI  PUBLICE  JUDEŢUL  VRANCEA 

 

Nr. 

crt. 

Date statistice 2014 

1 TOTAL COLECŢII 592382 

 Documente achiziţionate în 2014, din care: 12079 

                                      Finanţare publică 7374 

                                      Din venituri proprii  1 

   Sponsorizări/donaţii 4590 

                                      Depozit legal  114 

 Documente eliminate 3505 

2 UTILIZATORI  ÎNSCRIŞI  (2010-2014)  29150 

                                     Utilizatori activi 17334 

                                     Utilizatori nou înscrişi  5170 

                                     Utilizatori reînscrişi 12164 

3 DOCUMENTE DIFUZATE, din care: 261567 

                Consultate la sala de lectură 92868 

4 VIZITE LA BIBLIOTECĂ  365436 

                                      Vizite directe 236430 

                                      Vizite la distanţă 129006 

 PROGRAME/PROIECTE 90 

 ACTIVITĂŢI  ÎN  CADRUL PROIECTELOR 393 

 NUMĂR  PARTICIPANŢI  PROIECTE 12591 

5 FINANŢARE achiziţie carte ( în mii RONI), din care: 211.53 

 Finanţare publică 189.66 

     Donaţii/sponsorizări 21.87 

6 TOTAL BIBLIOTECI  FUNCŢIONALE, din care:  39 

                                       Biblioteca Judeţeană 1 

                                       Biblioteci oraşe /municipale 4 

                                       Biblioteci comunale 34 

7 TOTAL BIBLIOTECARI  72 

 Biblioteca Judeţeană 28 

 Biblioteci oraşe  10 

 Biblioteci comunale, din care: 34 

                                              Normă întreagă         32 

                                              Jumătate normă (Năneşti) 1 

                                              Plata cu ora (Milcovul) 1 
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8 TOTAL CALCULATOARE 223 

9 STAŢII DE LUCRU PENTRU UTILIZATORI                                    177 

10 TOTAL POPULAŢIE judeţul Vrancea 393303 

 

 

 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

BIROUL METODIC 

 

 

SINTEZĂ – 2014 

BIBLIOTECI  ORĂŞENEŞTI 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Date statistice 2014 

1 TOTAL COLECŢII 130803 

 Documente achiziţionate în 2014, din care: 2133 

                                         Finanţare publică 1535 

                   Din venituri proprii (Adjud) 1 

      Sponsorizări/donaţii 597 

 Documente eliminate 11 

2 UTILIZATORI  ÎNSCRIŞI  (2010-2014)  6805 

                                        Utilizatori activi 3759 

                                        Utilizatori nou înscrişi  1154 

                                        Utilizatori reînscrişi 2605 

3 DOCUMENTE DIFUZATE, din care: 60774 

                                        Consultate la sala de lectură 23434 

4 VIZITE LA BIBLIOTECĂ  115396 

                                        Vizite  directe 50922 

                                        Vizite la distanţă 64474 

 PROGRAME/PROIECTE 8 

 ACTIVITĂŢI  ÎN  CADRUL PROIECTELOR 41 

 NUMĂR  PARTICIPANŢI  PROIECTE 1421 

5 FINANŢARE achiziţie carte ( în mii RONI), din care: 31,56 

                                        Finanţare publică 26,86 

                                        Donaţii/sponsorizări 4,65 

                                        Venituri proprii 0,05 

6 TOTAL BIBLIOTECI 4 

                                      Total bibliotecari 10 

7  TOTAL CALCULATOARE 26 

8 STAŢII DE LUCRU PENTRU UTILIZATORI                                    26 

9 POPULAŢIE 53106 
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

BIROUL METODIC 

 

 

 

SINTEZĂ – 2014 

BIBLIOTECI  COMUNALE 

 

 

Nr. 

crt. 

Date statistice 2014 

1 TOTAL COLECŢII 243828 

 Documente achiziţionate, din care: 2539 

                                       Finanţare publică 109 

  Sponsorizări/donaţii 2430 

 Documente eliminate  1846 

2 UTILIZATORI  ÎNSCRIŞI   (2010-2014) 10034 

                                      Utilizatori activi  7608 

    Utilizatori nou înscrişi 1725 

                                      Utilizatori reînscrişi 5883 

3 DOCUMENTE DIFUZATE, din care: 76402 

            Consultate la sala de lectură 4826 

4 VIZITE LA BIBLIOTECĂ  103931 

                                       Vizite  directe 98871 

                                       Vizite la distanţă 5060 

 PROGRAME/PROIECTE 37 

 NUMĂR  PARTICIPANŢI  PROIECTE 117 

 NUMĂR  PARTICIPANŢI  PROIECTE 2068 

5 FINANŢARE achiziţie carte ( în mii RONI), din care: 14,08 

                                        Finanţare publică 1,86 

    Donaţii/sponsorizări 12,22 

                                        Venituri proprii - 

6 TOTAL BIBLIOTECI FUNCŢIONALE 34 

7 TOTAL BIBLIOTECARI, din care: 34 

                                         Normă întreagă 32 

                                         Jumătate normă  (Năneşti) 1 

                                         Plata cu ora  (Milcovul) 1 

8 TOTAL CALCULATOARE 121 

9 STAŢII DE LUCRU PENTRU UTILIZATORI                                    121 

10 POPULAŢIE 245028 
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