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Centrul de Formare al Bibliotecii Județene 
Duiliu Zamfirescu Vrancea oferă: 

 

 comunității vrâncene cursuri gratuite de 
formare și dezvoltare personală în 

diferite domenii, pentru adolescenți, 
tineri, adulți și vârstnici. 

 Cursuri pentru bibliotecarii din județ 
care se organizează pe măsura 

necesității și dorințelor de dezvoltare 
personală și profesională identificate. 

 Derulează proiecte și programe de 
voluntariat. 

 Organizează diferite evenimente 
culturale și campanii de promovare a 
bibliotecii, lecturii și voluntariatului. 

 Colaborează cu toți actorii din 
comunitate în vederea promovării unor 
programe de formare care să răspundă 

cerințelor actuale ale societății civile. 

 Cursurile și workshopurile sunt livrate 
de formatorul bibliotecii, de voluntari și 

colaboratori ai bibliotecii. 

  

CENTRUL DE FORMARE 

RAPORT DE ACTIVITATE 

2015 

Realizat de Margareta Tătăruș 

 

bibliotecar formator 

 
ADRESA: Str. Maior Gheorghe Sava, nr. 4, Focșani, Vrancea 
TELEFON: 0237 231 161 

FACEBOOK:  www.facebook.com/centruldeformare.bjvrancea 

BLOG: https://centruldeformare.wordpress.com/2014/08/ 

CURSURI  

WORKSHOPURI  

PROIECTE—PROGRAME  

VOLUNTARIAT  
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Rezultate avute: 

Ce au făcut voluntarii noștri? 
 
 Voluntarii au interpretat povești și poezii în autobuze, supermarket, cafenele, policlinici, azil de bătrâni, 

centre de copii, școli, grădinițe și la bibliotecă. 
 Au participat la programul de pregătire în vederea interpretării de povești și poezii. 
 Au dus aproape 1000 de cărți în autobuze, oferindu-le spre lectură și împrumut călătorilor. 
 Au livrat diferite cursuri – fotografie, dezvoltare personală adolescenți și adulți, handmade, limbi străine, 

comunicare și negociere, inițiere în utilizarea calculatorului și internetului, pregătire la limba română, metode 
de percepere senzorială a naturii. În bibliotecile din județ au livrat cursuri de nutriție, pictură, managementul 
conflictului, legislație rutieră, dezvoltare personală, educație pentru sănătate și limbi străine. 

 Au participat la clubul de debate, alăturându-ne astfel Campaniei NO HATE SPEECH – Campanie publică de 
combatere a discursului instigator la ură, inițiată de Consiliul Europei. Clubul de Debate al liceenilor s-a numit 
”Fără ură prin LECTURĂ”, tocmai pentru a-i îndemna pe tineri să citească și să descopere prin lectură cât de 
importante sunt toleranța, acceptarea și diversitatea. 

 Au participat la campanii de promovare în oraș a lecturii, a târgului de carte al bibliotecii și s-au alăturat 
marșului de conștientizare a autismului. 

 Au organizat și desfășurat în centrul orașului evenimentul de final al programului, care a fost un maraton de 
activități dedicate voluntariatului ”Prinde(m) gustul voluntariatului! – BIBLIOPOVESTAȘII la final de 
program” (care a inclus: Bibliotecă vie, Târg de voluntariat, Povești digitale, Ateliere de creație, Teatru 
stradal, Photo Voice – expoziție de fotografie, Gala voluntarilor, marș al bicicliștilor de promovare a 
voluntariatului și Flashmob). 

 Au participat la cursuri diverse pentru dezvoltarea lor personală și profesională. 
 Au participat la diferite evenimente culturale din oraș, în calitate de invitați, pentru a recita poezii. 
 Au creat povestiri digitale despre activitatea lor de voluntariat. 

BIBLIOPOVESTAȘII 

 8 biblioteci publice implicate în care s-
au desfășurat același tipuri de activități. 

 Peste 3955 de ore de voluntariat care, 
raportate la salaruiul minim pe economie, 
înseamnă 22 939 lei.  

 79 de voluntari cu vârsta între 10 și 69 
de ani. 

 50 de parteneriate încheiate de cele 8 
biblioteci. 

 60 de cursuri gratuite livrate în 
biblioteci pentru comunitate și voluntari. 

 Peste 80 de evenimente /apariții în 
comunitatea vrânceană. 

 3 cluburi de debate. 

 6157 de beneficiari direcți. 

 Peste 10000 de beneficiari indirecți. 

 Promovare foarte bună a bibliotecii și 
voluntariatului la nivel local și național. 

 3 prezentări la conferințe locale și 
naționale ale acestui program de 
voluntariat. 

 1 blog al programului - https://
bibliopovestasii.wordpress.com/ și o 
pagină de Facebook - http://
www.facebook.com/bibliopovestasii. 

 200 de broșuri despre programul  de 
voluntariat – ”BIBLIOPOVESTAȘII sau 
despre CONSTELAȚIA iubitorilor de 
CUVÂNT” care vor ajunge în diferite 
biblioteci publice din țară. 

 15 Povestiri Digitale despre 
VOLUNTARIAT ce pot fi vizionate pe 
YouTube. 

Programul BIBLIOPOVESTAȘII a fost creat datorită selectării bibliotecii 
noastre în proiectul național ”Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe 
de voluntariat în biblioteci” implementat de Pro Vobis – Centrul Național de 
Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în perioada mai 
2014-iunie 2015 și finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului 
ONG în România. Cele 16 biblioteci publice selectate au fost din Focșani, 
București, Cluj, Iași, Brăila, Galați, Mureș, Mediaș, Bârlad, Pietrari, Dâmbovița, 
Gorj, Medgidia, Năvodari, Neamț și Vaslui și au fost dezvoltate programe de 
voluntariat cu teme diferite, dar având același scop comun: diversificarea 
oportunităților de implicare prin voluntariat în cadrul bibliotecilor publice din 
România, care să ofere oportunități calitative de implicare a cetățenilor de 
orice vârstă în beneficiul comunităților pe care le deservesc. 

S-au implicat 79 de voluntari, de toate vârstele, în opt biblioteci publice din 
județul Vrancea: Biblioteca Județeană și bibliotecile din Adjud, Mărășești, 
Panciu, Odobești, Homocea, Broșteni și Gugești și a avut trei direcții, 
desfășurate simultan: 

 Campania de promovare a lecturii în comunitatea vrânceană prin 
interpretarea /crearea de povești prin metoda Storytelling (arta 
povestirii) în spații neconvenționale. Campania a presupus inclusiv crearea 
de biblioteci mobile în mijloace de transport în comun pentru ca oamenii 
să citească în călătoriile lor, să împrumute cărțile sau să doneze chiar ei 
cărți pe care să le citească alții. 

 Crearea unui club al liceenilor ”Fără ură prin LECTURĂ”, în care elevii au 
participat la debate-uri lunare contribuind la campania Consiliului Europei 
dedicată discursului online anti-discriminare și anti-ură în rândul tinerilor. 

 Cursuri pe diferite teme create și susținute de cei care au dorit să 
împărtășească din cunoștințele și abilitățile lor copiilor, tinerilor, adulților 
și vârstnicilor vrânceni. 
 
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. 

Cel  mai mare program de voluntariat  al  Bibl ioteci i  Județene Duil iu  Zamfirescu 

Vrancea,  derulat  în perioada octombrie  2014 – iunie  2015.   

https://bibliopovestasii.wordpress.com/
https://bibliopovestasii.wordpress.com/
http://www.facebook.com/bibliopovestasii
http://www.facebook.com/bibliopovestasii


162 

Cursuri livrate de voluntari, 

în programul BIBLIOPOVESTAȘII: 

INIȚIERE ÎN IT ȘI INTERNET PENTRU ADULȚI  

ȘI VÂRSTNICI 

Edwar Porumboiu, elev Colegiul Al.I.Cuza Focșani,  

Mihai Gonciar și Silvia Robu, Colegiul Național Unirea Focșani  

25 participanți 

90 ore de curs 

COMUNICARE ȘI NEGOCIERE 

Daniel Mocanu, trainer, 

40 participanți 

40 ore 

DEZVOLTARE PERSONALĂ ADOLESCENȚI 

Gabriela Mocanu, trainer,  

30 participanți 

65 ore 

FOTOGRAFIE 

Sorin Marius Ion, fotograf 

30 participanți 

54 ore 

METODE DE PERCEPERE SENZORIALĂ A NATURII 

Carmen Purdel, învățătoare Școala Găgești, jud. Vrancea, 

30 participanți 

36 ore 

INIȚIERE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PENTRU  ADULȚI ȘI 

VÂRSTNICI 

Andreea Neagu, Miruna Oprea, eleve Colegiul Al.I.Cuza 

Focșani,  

Marilena Șerbănuț, trainer,  

Mădălina Lefter, bibliotecar  

30 participanți  

60 ore 
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Cursuri livrate de voluntari 

în programul BIBLIOPOVESTAȘII: 

LIMBA ENGLEZĂ CONVERSAȚIONALĂ 

Marilena Șebănuț, trainer 

30 participanți 

54 ore 

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU COPII 

Marilena Șebănuț, trainer  

15 participanți 

12 ore 

HANDMADE 

Bianca Bălan, elevă Liceul de Arte Focșani,  

Ana Maria Vasilescu, elevă Colegiul Al.I.Cuza Focșani 

30 participanți de la Centrele de copii de la DGASPC 

Vrancea 

10 ore 

PREGĂTIRE LA LIMBA  ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ  CLASA A  VIII-A  

Violeta Grigorică, profesor Școala Gimnazială 

Biliești, jud. Vrancea,  

8 participanți 

36 ore 

INIȚIERE ÎN LIMBA ITALIANĂ 

Marilena Șebănuț, trainer 

 12 participanți 

16 ore 

Alte CURSURI livrate de voluntari: 
2 Workshopuri—”VOLUNTARIAT pentru pregătirea în cazul dezastrelor naturale”  

în proiectul ”Piesa de rezistență”, implementat de Pro Vobis, Habitat for Humanity și A.R.T. Fusion.  

Traineri: Florina Beșleagă, elevă Colegiul Al.I.Cuza Focșani  

    Alexandru Tudorache, elev, Colegiul Național Unirea Focșani 

20 participanți 

6 ore  
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Atelier ”Tips&Tricks în training ”  

pentru bibliotecarii din Rep. Moldova 

Trainer: Daniel Mocanu 

10 participanți  

2 ore 

”sEXPLORAREA se face cu busolă”—workshop de educație 

sexuală pentru adolescenți și tineri 

Trainer: Ana Maria Chirițoiu, studentă la Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babes Bolyai, Cluj-

Napoca. 

15 participanți 

3 ore  

Clubul de dezbateri educative EpiCENTRU  

Trainer: Ruxandra Dobre, elevă Colegiul Național 

Unirea Focșani 

12 participanți  

8 ore 

Atelier ”Metode inedite în trainingul pentru 

comunitate”  

pentru bibliotecarii din Rep. Moldova 

Trainer: Carmen Purdel, învățătoare Școala 

Găgești,  

jud. Vrancea 

10 participanți 

2 ore 

TOTAL CURSURI LIVRATE DE VOLUNTARI: 36  

TOTAL ORE DE CURS LIVRATE: 546  

TOTAL VOLUNTARI: 19  

TOTAL BENEFICIARI: 387  
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Cursuri livrate de Margareta Tătăruș, 

formatorul bibliotecii: 

Martie 2015 

Curs de Povestiri Digitale în proiectul Silver 
Stories — proiect finanțat prin programul 
Leonardo da Vinci, Transfer de Inovație de 
către Fundația Progress în parteneriat cu 
bibliotecile publice din România. 

10 participanți, angajați la DGASPC Vrancea și 
care lucrează cu copiii defavorizați 

16 ore 

Februarie 2015 

Curs de Public Speaking  

pentru voluntarii bibliotecii 

10 participanți 

12 ore 

Aprilie 2015 

Curs de Povestiri Digitale pentru voluntarii 
bibliotecii 

15 participanți 

16 ore 

Ianuarie—decembrie 2015 

6 Workshopuri de lucru în echipă pentru voluntari 

45 participanți 

18 ore 

Noiembrie 2015 

Curs de cetățenie activă pentru voluntarii 
bibliotecii, alături de Ovidiu Ana, 
trainer Fundația Progress 

15 participanți 

16 ore 

Iunie 2015 

”Cum livrăm cursuri adolescenților”—Workshop 
pentru bibliotecarii formatori, la Conferința 
Internațională a bibliotecarilor formatori 

20 participanți 

1,5 ore 
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Mai 

Promovarea voluntariatului—Piața Unirii Focșani 

Decembrie 2015 

”PoVEȘTIle sau cum le citim copiilor” - Worksop 
de Storytelling pentru bibliotecarii de la 
Biblioteca Metropolitană București 

60 participanți 

3 ore 

 

TOTAL CURSURI LIVRATE: 12 

TOTAL ORE DE CURS LIVRATE: 82,5 

TOTAL PARTICIPANȚI: 175 

Campanii de promovare a bibliotecii, lecturii  

și voluntariatului, coordonate: 

Iulie 

Festivalul de Povestiri Digitale Vrâncene 

Cinema Balada 

100 de beneficiari 

Ianuarie—mai—lectură de povești și poezii în autobuze, școli, grădinițe, policlinici, CAR pensionari, centre de 

copii, azil de bătrâni, bibliotecă—5000 de beneficiari 

Ianuarie—Eminescu la Royal Cafe 

Februarie—Dragobetele și poezia de dragoste românească—

Restaurant Romantic 

Aprilie 

Promovarea Târgului de carte ediția a X-a—prin oraș  

Martie 

Poezii de primăvară în supermarketul Carrefour 

Iulie 

Promovarea proiectului Raftul cu inițiativă implementat 

în România de Pro Vobis și ANBPR—în 8 biblioteci 

publice din România—Ploiești, Bacău, Onești, Rm. Sărat, 

Buzău, Valea Călugărească, Mizil, Năruja 

130 de beneficiari  

TOTAL BENEFICIARI: 5230 
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Proiecte naționale și internaționale coordonate: 
 BIBLIOPOVESTAȘII—oct. 2014—iunie 20165—Program de voluntariat dezvoltat în cadrul proiectului național 

Raftul cu inițiativă implementat de Pro Vobis Cluj și ANBPR 

 Opening Opportunities—martie-iunie 2015—A doua ediție 

a proiectului educațional Opening Opportunities— un 

proiect de orientare în carieră pentru elevi de liceu, creat 

de Asociația TechSoup în cadrul programului global 

Microsoft YouthSpark, și derulat în parteneriat cu Asociația 

Națională a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din 

România – ANBPR și programul Biblionet România. 

 

 Ineli-Balkans— 2015-2017—Proiect finanțat de Fundația Bill 

și Melinda Gates, de formare a unei rețea de biblioteci inovative 

în Balcani. Din România au fost selectați 3 bibliotecari (Vrancea, 

Neamț, Dâmbovița) și ANBPR. 

 Al treilea spațiu al cetățeniei active—oct. 2015—aprilie 

2016— Implementat de Fundația Progress Bistrița, în 

parteneriat cu 14 biblioteci publice din România și finanțat prin 

granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România. 

Prezentări și participări la Conferințe naționale 
și internaționale: 

 Februarie—”A forma oameni în BIBLIOTECĂ înseamnă 

a (te) REINVENTA!” - Conferința de promovare EPALE 

Platforma Electronică pentru Educația Adulților în 

Europa), organizată de Autoritatea Națională pentru 

Calificări—București—https://prezi.com/4xjhf4y4ddtq/

a-forma-oameni-in-biblioteca-inseamna-a-te-

reinventa/ 

 Mai—Prezentarea programului de voluntariat 

BIBLIOPOVESTASII la conferinta ANBPR - SPACE - 

Biblioteci creative si comunitati implicate.—Băile Felix 

— https://prezi.com/nwey79-zy5nm/bibliopovestasii-program-de-voluntariat-al-bibliotecii-judetene-vrancea/ 

 

 Aprilie—Prezentarea programului de voluntariat BIBLIOPOVESTAȘII în cadrul Târgului de carte organizat de 

Biblioteca Județeană Vrancea la Cinema Balada—Focșani—https://magic.piktochart.com/output/6061385-

bibliopovestasii 

 Mai—Conferința de final de proiect Silver Stories—Lisabona, Porugalia 

 Mai—Schimb de experiență cu bibliotecari din rețeua NOVATECA, Rep. Moldova 

 Iunie—Conferința Internațională a bibliotecarilor formatori—Predeal 

 Iulie—Prezentarea proiectului Raftul cu inițiativă în 7 biblioteci publice din România— https://prezi.com/

svshj7uilco2/raftul-cu-initiativa/ 

 Noiembrie—Participarea la Conferința Future Library—Salonic, Grecia 

 Noiembrie—Participarea la proiectul Ineli-Balkans—rețea de biblioteci inovative în Balcani—Salonic, Grecia 

 Decembrie—participarea la Gala Națională a Voluntarilor—București 

https://prezi.com/4xjhf4y4ddtq/a-forma-oameni-in-biblioteca-inseamna-a-te-reinventa/
https://prezi.com/4xjhf4y4ddtq/a-forma-oameni-in-biblioteca-inseamna-a-te-reinventa/
https://prezi.com/4xjhf4y4ddtq/a-forma-oameni-in-biblioteca-inseamna-a-te-reinventa/
https://prezi.com/nwey79-zy5nm/bibliopovestasii-program-de-voluntariat-al-bibliotecii-judetene-vrancea/C:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
https://magic.piktochart.com/output/6061385-bibliopovestasii
https://magic.piktochart.com/output/6061385-bibliopovestasii
https://prezi.com/svshj7uilco2/raftul-cu-initiativa/C:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
https://prezi.com/svshj7uilco2/raftul-cu-initiativa/C:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
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Premii obținute: 

 

Octombrie 2015—Bibliotecarul anului 2014 în România—Premiu oferit de Asociația 

Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România—Bușteni 

 

 

 

 

 

Decembrie 2015—Premiul publicului  

la categoria Coordonatorul de voluntari al anului 2015 

În cadrul Galei Naționale a Voluntarilor organizată de Federația 

Volum—Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea 

Voluntariatului în România—București 

 

Finaliști LA Gala Națională a Voluntarilor la categoriile: Proiectul de voluntariat al anului în domeniul artă și 

cultură: BIBLIOPOVESTAȘII, Coordonatorul de voluntari al anului 2015: Margareta Tătăruș, bibliotecar formator la 

Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, coordonator de voluntari în programul BIBLIOPOVESTAȘII, 

Voluntarul senior al anului 2015: Cornelia Ploscaru, 69 de ani, voluntar în programul BIBLIOPOVESTAȘII.  

Ianuarie 2015 

Curs de Dezvoltarea creativității  

pentru campanii de voluntariat de succes   

Livrat de Pro Vobis Cluj - Predeal 

Cursuri absolvite: 

Octombrie 2015 

Cursul ”Susține cultura în educație”  

livrat de Asociația ”MetruCub”—București 

Aprilie 2015—Premiul pentru cea mai creativă Poveste digitală  

creată la cursul de Povestiri digitale ]n proiectul Silver Stories– 

Conferința internațională a bibliotecarilor formatori—Poian Brașov 

 

Aprilie 2015—

Bibliotecarul anului 2014 

în Vrancea 

Premiu oferit de Filiala 

Vrancea a Asociației Naționale a Bibliotecilor  

și Bibliotecarilor Publici din România, 

Focșani 
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Publicații editate: 

BIBLIOPOVESTAȘII sau despre constelația iubitorilor de cuvânt / Biblioteca Județeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea ; red. coord. : Tătăruș Margareta. - Focșani : Atec, 2015 ISBN 978-606-92628-4-9  

 

Se poate citi online aici: 

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 

 

 

 

 

 

Constelatia iubitorilor de cuvant –

 Povestiri digitale – Bibliografie—Această 

bibliografie a IUBITORILOR DE CUVÂNT 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 aici: 

http://www.bjvrancea.ro/wp-content/

uploads/2015/08/Constelatia-iubitorilor-de-

cuvant-Povestiri-digitale-Bibliografie.pdf 

 

http://issuu.com/bjvrancea/docs/

constelatia_iubitorilor_de_cuvant_-/1?

e=3467970/14692746 

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
http://www.bjvrancea.ro/wp-content/uploads/2015/08/Constelatia-iubitorilor-de-cuvant-Povestiri-digitale-Bibliografie.pdfC:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
http://www.bjvrancea.ro/wp-content/uploads/2015/08/Constelatia-iubitorilor-de-cuvant-Povestiri-digitale-Bibliografie.pdfC:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
http://www.bjvrancea.ro/wp-content/uploads/2015/08/Constelatia-iubitorilor-de-cuvant-Povestiri-digitale-Bibliografie.pdfC:/Users/Margo-PC/Documents/Adobe
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FILME CREATE: 

POVESTIRI DIGITALE DESPRE VOLUNTARIAT  

CREATE DE  BIBLIOPOVESTAȘI: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=JOP0nZwG0nY - Povestea unui simplu voluntar,  

Anghel Claudiu Daniel, elev la Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=oTkWg_5o-C8 – Autobuzul,  

Beșleagă Florina Liliana,Elevă la Colegiul Național "Al.I. Cuza" Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=c5Y0R1NIP6M - Care-i faza cu voluntariatul?,  

Boboc Ioana Carla, eleva la Colegiul Național "Al.I. Cuza" Focșani  

 https://www.youtube.com/watch?v=fXwFU90TB7w -  Redescoperirea Georgianei,  

Cepoiu Georgiana Mihaela, elevă la Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=DrE4zG8nhwQ - Suflet de voluntar,  

Crețu Diana, elevă Colegiul ”Al.I.Cuza” Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=rbt5v7iNlFQ - Biletul meu doar dus,  

Dobre Ruxandra, elevă la Colegiul Național Unirea Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=xjO3T1A40Dk - Povestea mea...,  

Gonciar Mihai, elev la Colegiul Național Unirea Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=hikpKPQNTwg - Dăruind sufletului cuvinte,  

Grigorică Violeta Mariana, profesor Școala cu clasele I-VIII Biliești, Vrancea 

 https://www.youtube.com/watch?v=nGY1y3UlFIk - Eu, noi…,  

Ion Sorin Marius, PR și fotograf la Retro Dance Studio Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=KSxoQtv4bEE -  Doar 2 minute,  

Neagu-Cernat Andreea Oana, elevă Colegiul ”Al.I.Cuza” Focșani   

 https://www.youtube.com/watch?v=UJk429twXYM - Vreți să pătrundeți în lumea voluntariatului?,  

Oprișan Roxana, educatoare Grădinița Scânteia, Jariștea 

 https://www.youtube.com/watch?v=vBOODtSChuc – BIBLIOPOVESTAȘA,  

Ploscaru Cornelia - 69 de ani, pensionară 

 https://www.youtube.com/watch?v=UAo4Gr21CzU - Totul are un început,  

Sandu Mihăiță, elev la Liceul Pedagogic Spiru Haret Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ap0XCYWE7jg - Eu și voluntariatul alături de #BIBLIOPOVESTAȘI,  

Scăunaș Ștefania, elevă la Colegiul Național Unirea Focșani 

 https://www.youtube.com/watch?v=8u5CSpBmPOI - Povestea unui baiat genial,  

Tudorache Alexandru, elev la Colegiul Național Unirea Focșani  

 https://www.youtube.com/watch?v=nx2iQ_rA2Ts – Andreea, fata cu parul de foc...,  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

 https://www.youtube.com/watch?v=KOjlQXCRjwM - Ioana Carla Boboc - Voluntarul lunii februarie 2015,  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

 https://www.youtube.com/watch?v=CQ8E9BN97_Y – Florina Besleaga - voluntarul lunii februarie 2015,  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

 https://www.youtube.com/watch?v=W3Ya0WUp3XE - Carmen, fata cu cel mai frumos zambet din lume...,  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

 https://www.youtube.com/watch?v=NxszikGs3ms - Cornelia Ploscaru sau despre lectura ce vindecă suflete,  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

 https://www.youtube.com/watch?v=E2-zqAI-pck—Gabriela Mocanu, sau despre visuri implinite...  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

 https://www.youtube.com/watch?v=jcdENS_jVYc -  Sorin Marius Ion - Voluntarul lunii februarie 2015,  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

 https://www.youtube.com/watch?v=_2RKB0C0McI – Cursul de engleză pentru începători,  

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

 https://www.youtube.com/watch?v=PyQeTykTxtU  - Citat la intersectie... sau OAMENI si GANDURI in cateva randuri 

Tătăruș Margareta, bibliotecar formator la Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
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