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ACTIVITATEA FILIALEI JUDEȚENE
ANBPR VRANCEA
- 2015–
Filiala ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România) Vrancea are în prezent 75 membri care provin din bibliotecile publice
vrâncene, după cum urmează: 31 de la Biblioteca Judeţeană Vrancea, 10 din bibliotecile
orăşeneşti şi 33 din bibliotecile comunale și 1 membru persoană fizică.
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 2015, scopurile/obiectivele Filialei au fost:
 Sprijinirea formării profesionale a membrilor săi prin colaborarea cu Centrul de
Formare și Dezvoltare Profesională ANBPR
 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 cultural de tradiție în cadrul Filialei ANBPR Vrancea a
fost Târgul de carte , ediția a X- a, organizat în săptămâna Națională a Bibliotecarului, în
perioada 23-26 aprilie 2015.
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. An
de an, Biblioteca Județeană Vrancea a organizat diferite și numeroase evenimente culturale
dedicate acestei zile importante pentru profesia noastră.
Astfel, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a marcat şi în anul 2015
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor printr-un program ce a reunit bibliotecari, scriitori,
cititori şi colaboratori.
Cu prilejul acestui eveniment, TÂRGUL DE CARTE, ediţia a X-a, organizat în
perioada 23 – 26 aprilie 2015 a demonstrat și de această dată că vrâncenii iubesc cartea.
Dovadă au fost cei peste 2500 de vizitatori care au venit la târg şi au profitat din plin de oferta
generoasă a editurilor participante

Această ediţie dedicată Zilei Naţionale a Bibliotecarului s-a derulat sub tematica
Europa - cultură şi identitate. Pe parcursul celor patru zile de târg, s-au desfăşurat pentru
iubitorii de lectură de toate vârstele, evenimente surpriză, lansări de carte, expoziţii, întâlniri
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cu nume sonore ale culturii naţionale şi locale, scriitori şi invitaţi speciali din Italia, dezbateri
culturale, toate având ca punct de pornire lectura şi lumea cărţilor.
Corint, Eikon Cluj, Cetatea de Scaun Târgovişte, Art, Andreas, Tritonic, Lider,
Saeculum, Salonul Literar, Terra Focşani, Atec - edituri importante, au adus pentru
vrânceni cele mai noi apariții editoriale, la prețuri promoționale.
La evenimentul de deschidere au fost alături reprezentanți ai autorităților locale și
județene ai instituțiilor vrâncene, dar și invitați speciali, colaboratori şi prieteni ai Bibliotecii
Județene, din țară, dar și din Italia. De Ziua Națională a Bibliotecarilor, invitaţii au adresat
cuvinte de apreciere și, firește, câte un sincer „La mulți ani!” celor ce și-au unit eforturile
dăruindu-se acestei nobile profesii.
„Urez «La mulți ani!», din suflet,
colegilor mei bibliotecari de aici, din această
sală, din acest județ și din țara noastră.
Mulțumesc pentru tot ce fac, pentru răbdare și
pentru afecțiunea pe care o așează în fiecare
gest al
lor, în
profesia
aceasta
a
bibliotecarilor.
Acest eveniment, cea de a X-a ediție a Târgului
de carte, desfăşurat în acest an pe durata a patru zile,
este deja o emblemă pentru noi, Biblioteca Județeană
- și îmi place să cred că și pentru orașul și județul
nostru - și pentru faptul că întotdeauna ne străduim să vă confirmăm așteptările, dar și
pentru faptul că de fiecare dată, în aceste zece ediții, am avut aproape de noi oameni
importanți, care au dorit să ne sprijine, și au făcut-o, care ne-au înțeles străduința”, a spus
Teodora Fîntînaru, directorul Bibliotecii Vrancea în deschiderea evenimentului.
Alături de bibliotecari, scriitori, editori și mulți iubitori de lectură, membri ai
comunității, au fost prezenți la festivitatea de deschidere și vicepreședinții Consiliului
Județean Vrancea Dragoș Bîrlădeanu și Ionel Cel-Mare, Marius Iorga - viceprimar şi
reprezentanți ai Consiliului Local Focșani, Traian Negulescu - directorul Direcției pentru
Cultură, Maria Murgoci - directorul Ansamblului Folcloric Țara Vrancei şi gazda
evenimentului.
De asemenea, am fost onorați de
prezența domnului Dragoș Neagu președintele
Asociației
Naționale
a
Bibliotecilor Publice din România, care a
remarcat, în cuvântul său, faptul că deja
tradiţionalul Târg de carte focșănean se înscrie
ca un proiect inovator în zona de Sud-Est a
României „Într-o mare măsură, vreau astăzi
să mă gândesc la profesioniștii care sunt aici
de față, să le urez la mulți ani bibliotecarilor.
Credem că este un aport adus comunității în a
oferi un astfel de târg și a-i crea posibilitatea
de a achiziționa cărți la un preț foarte bun, și astfel, de a apropia comunitatea de bibliotecă,
și de informație, și cultură în general”.
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Președinta Clubului Rotary Varana Focșani, doamna Elena Stoica, a exprimat bucuria
membrilor acestui club de a aduce un dar de suflet oamenilor din comunitate cu prilejul
Târgului de carte, chiar în prima zi de desfășurare a acestuia, prin conferința „Identitatea
românească în context european” susținută de omul de cultură Dan Puric. „Pentru noi este o
mare onoare, o mare plăcere, o mare bucurie să fim aici. Sunt 10 ani de când acești oameni
minunați reușesc să organizeze acest eveniment. Mă bucur enorm că sunt oameni adevărați
care participă și care an de an susțin acest eveniment. Noi, cei care suntem în comunitatea
locală, care facem parte din ea, nu puteam să stăm indiferenți la eforturile lor.”
În semn de preţuire pentru susţinerea proiectelor şi pentru promovarea culturii
vrâncene, susținătorilor Bibliotecii Județene le-au fost oferite, din partea instituției, Diplome
de Recunoștință.
Colocviul Europa – Cultură și
identitate
a fost următorul punct din
programul Târgului de carte care a debutat cu
prezentări susţinute de Teodora Fîntînaru director al Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu”
Vrancea,
Victor-Traian
Negulescu - director al Direcției pentru
Cultură Vrancea, Dragoș Adrian Neagu președintele
Asociației
Naționale
a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR) și director al Bibliotecii
Județene „Panait Istrati” Brăila.
Asociația Culturală „Dacia” din Borgaro – Torinese din Italia a prezentat „Tradiție
și cultură națională: instrumente de integrare”, prin intermediul doamnei Mariana
Grădinaru Iacob, preşedinta Asociației Culturale Dacia şi al membrilor Natalia Elinoiu și
Cosmin Ghircoiaș
Adrian Țiglea, bibliotecar al Bibliotecii Județene Vrancea a prezentat detalii
despre realizarea volumului Europa: ghid de termeni pentru o societate multiculturală”, şi
membrii clubului de limba italiană din cadrul bibliotecii, coordonaţi de Marilena Șerbănuț –
voluntar, au prezentat Cultura rende liberi.
Un eveniment cu totul special l-a constituit cel dedicat Zilei Naţionale a
Bibliotecarului, intitulat Biblioteca în inima comunităţii: proiecte de succes.
Adriana Bratie, bibliotecar la Biblioteca Publică Năruja, a adus în atenția
participanților la Târgul de carte prezentarea „Ouăle încondeiate: neprețuit tezaur al
tradițiilor noastre vrâncenești”.
Margareta Tătăruș, bibliotecar trainer și formator Centrului de Formare al
Bibliotecii Vrancea, a susţinut o prezentare a Programului de voluntariat BiblioPovestașii,
moment urmat de o sesiune de premiere a voluntarilor care au promovat lectura în
comunitatea vrânceană.
Reprezentanții Filialei Vrancea a Asociației ANBPR au avut o sesiune aparte în
care au fost primiţi noi membri, și au fost premiaţi bibliotecarii care s-au remarcat prin
activităţi deosebite la nivel naţional și s-au implicat activ în viața comunităților locale.
În acest context, d-na Silvia Nestorescu, coordonator Formare Profesională ANBPR
a înmânat diplome bibliotecarilor vrânceni absolvenți ai programului de perfecţionare.
Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul de folclor al Ansamblului Folcloric Ţara
Vrancei şi care a fost darul de suflet oferit iubitorilor de tradiţii prezenţi în sală.
Un moment special, al primei zi de târg, a fost conferința Identitatea românească în
context european susținută de omul de cultură Dan Puric. Evenimentul a fost finanțat de
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Clubul Rotary Varana Focșani, iar intrarea gratuită a fost o surpriză plăcută pentru publicul
numeros.
Spectacolul eveniment s-a materializat într-o seară frumoasă alături de sute de
spectatori şi de un maestru care a captat atenţia publicului imediat ce a intrat pe scenă. Venit
la Focşani pentru a conferenţia pe tema identităţii româneşti în context european, Dan Puric a
subliniat rolul valorilor tradiţionale ale românilor şi importanţa tezaurizării acestora.
Timp de două ore, Sala Balada a devenit neîncăpătoare pentru publicul interesat care
a venit la întâlnirea cu actorul, regizorul și scriitorul Dan Puric: reprezentanţi ai administrației
publice locale și centrale, profesori, oameni de cultură au așteptat apariția celui care
revoluționează discursul armonios, care a vorbit despre România ca un spaţiu al dilemelor,
despre identitatea socială şi identitatea transcedentală a românilor, despre agerimea minţii
româneşti, despre potenţialitatea genială a tineretului şi reperele sufleteşti ale acestora,
despre certitudinea valorilor naţionale şi multe alte subiecte prezentate într-un discurs
caracteristic actorului şi omului de cultură.
După sesiunea de autografe dedicată
publicului larg, Dan Puric a dorit să încheie
seara cu o întâlnire de suflet cu bibliotecarii
vrânceni, pentru ai cunoaşte mai bine şi pentru
ai felicita de Ziua Naţională a Bibliotecarului.

Evenimentele celei de a doua zi a
Târgului de carte au debutat cu o vizită
documentară la Biblioteca orășenească Ana
Georgescu din Odobești găzduită cu
profesionalism de Romeo Valentin Muscă,
directorul Casei de Cultură C.C. Giurescu
Odobeşti. În cadrul programului au avut loc prezentarea aplicaţiilor programului de bibliotecă
TinREAD, inaugurarea Secţiei pentru copii şi acordarea numelui Maria Burada și lansări de
carte ale autorului Bogdan Constantin Dogaru: Societăţi de binefacere evreieşti din judeţul
Putna şi Evreii din judeţul Putna - Vrancea în Armata Română, lucrări documentate în
fondurile arhivistice româneşti, care oferă o nouă perspectiva unui subiect mai puţin cunoscut.
La acest eveniment au participat Biblioteca Judeţeană Vrancea, Comunitatea Evreilor
din Focşani şi Odobeşti, Cercul Militar Zonal Vrancea, Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic
din Odobeşti.
După amiaza a fost rezervată lansărilor de carte din domenii diverse: Căsătoria între
stabilitate și disoluție - autor Iulian Apostu, Crime la festival - autor Lucia Verona, 9 Istorii
reutilizate şi Numărătoare inversă - autor Eugen Lenghel, Terapie pentru crimă - autor
Bogdan Hrib, Capitalismul. O fi sau o nu fi şi Subiectiv - autor Andrei Slăvuţeanu.
Sesiunea a continuat cu prezentarea a două volume dedicate memoriei Vrancei: Sârbi
– podgorie domnească și Jariștea Vrancei: Album autor Romeo Valentin Muscă. Acestea au fost
prezentate de autor care a vorbit despre încercarea
de reconstituire pe bază de documente a istoriei
viilor domneşti din satul Sârbi, comuna Ţifeşti şi a
amintit despre faptul că puţini vrânceni cunosc
faptul ca Eustraţie Dabija este singurul domnitor
moldav originar din fostul ţinut al Putnei.
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Totodată, au fost prezentate volumele: 150 grammi di poesia d'amore: 150 de grame
de poezie de dragoste, (volum de poezie bilingv italian - român) şi Morarul zeilor: Poezii din
străinătate ale poetului Viorel Boldiş, poet din diaspora românească din Italia, care recitat din
poeziile sale în română şi italiană.
Colaboratorii mass-media au primit
Diploma cum Laude pentru sprijin şi
profesionalism, pentru modul obiectiv prin
care au promovat imaginea bibliotecii de-a
lungul timpului, contribuind la reuşita
evenimentelor are au rămas astfel în
memoria vrâncenilor ca momente culturale
de referinţă.
Pentru devotamentul în însoţirea cu
lectura şi pentru respectul faţă de carte,
bibliotecă şi bibliotecar au fost răsplătiţi cu
diplome cititori fideli din toate categoriile de
vârstă şi socioprofesionale.

Ziua de sâmbătă a început cu lansările de
carte dedicate scriitorilor vrânceni: Gheorghe
Andrei Neagu cu volumele Tribulaţii paseiste și
Poemele din templu, Dumitru Coşereanu cu
volumul Pompei Fregatta şi Culiță Ioan Ușurelu
cu Jurnalul unui singuratic şi Colosul din Focșani
- monografie romanţată a fabricii ISEH .
A urmat lansarea volumului Oana - Diana
Renea: Biobibliografie, volum editat de Biblioteca
Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea şi coordonat
de Maria Cristina Olaru, bibliotecar. În acest
context a fost prezentat acest volum ce conţine repere marcante din viaţa şi scrierile autoarei,
apariţia acestuia fiind o contribuţie necesară a Bibliotecii Judeţene Vrancea la memoria
culturală a comunităţii noastre.
Elevii Şcolii Ştefan cel Mare din Focşani au prezentat momentul In memoriam Oana
- Diana Renea, urmaţi de elevii Şcolii Gimnaziale Regina Maria din Vintileasca care au
susţinut, în încheiere, un bogat şi antrenant program artistic.

Duminica, ultima zi a Târgului de carte, a fost dedicată lansărilor şi prezentării a doi
autori vrânceni Costică Neagu şi Janine Vadislav, prieteni de suflet ai bibliotecii, un
eveniment emoţionant la care au participat bibliotecari, scriitori şi iubitori de lectură.
Volumele celor doi autori, deşi din domenii diferite, au în comun încercarea de a păstra şi
readuce în atenţia cititorilor valorile spirituale vrâncene şi memoria afectivă a comunităţii
noastre.
Cele patru zile de manifestări, ale celei
de a X – ediţii a Târgului de carte, au fost pline
de evenimente şi încărcate de emoţii pentru
bibliotecari. Conform monitorizării zilnice
realizate de către organizatori, au participat la
evenimente sau ca simpli vizitatori ai târgului
peste 2500 de membri ai comunităţii
vrâncene.
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Cum editurile au venit pregătite cu cele mai noi titluri şi preţuri promoţionale, pentru
o mare parte din vizitatori, târgul a constituit ocazia perfectă de a cumpăra, pentru biblioteca
personală, cărţi din cele mai diverse domenii ca istorie, geografie, beletristică, cărţi pentru
copii sau enciclopedii. Astfel peste 2280 de cărţi, din sutele de titluri expuse la standurile
editurilor, au ajuns în casele vrâncenilor.
Pentru a marca 10 ediţii de tradiţie
şi prin organizarea de Ziua Naţională a
Bibliotecarului, TÂRGUL DE CARTE de
la Focşani a îmbrăcat, anul acesta, un
caracter
festiv
prin
diversitatea
evenimentelor pregătite, însumând 32 de
prezentări publice şi 29 de lansări de
carte.

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

În cadrul formării și dezvoltării profesionale, Filiala ANBPR Vrancea a fost
prezentă la Conferinţele anuale ale ANBPR prin participarea a 3 membri – Tatiana Valea
(vicepreședinte filială), Margareta Tătăruș și Liliana Cristea
Astfel, în perioada 07-08 mai 2015 ANBPR a organizat în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor Conferinţa cu tema „SPACE – Biblioteci creative și
comunități conectate”, eveniment care a făcut
parte din seria conferințelor profesionale
tradiționale ale Asociației.
„La începutul lunii mai a acestui an, ANBPR
a împlinit 25 de ani de activitate neîntreruptă. Acest
moment aniversar reprezintă atât un prilej de
analiză a activității, cât și o bună ocazie de
evaluare a performanțelor, de planificare și de
validare a strategiilor pe termen lung . Odată cu
maturitatea organizațională, ne dorim să le
propunem colegilor noștri bibliotecari activități
profesionale din ce în ce mai stimulative și mai
creative. Acesta este și motivul pentru care
Conferința ANBPR de la Băile Felix va fi dedicată
proiectelor originale și rețelelor interconectate
ANBPR – biblioteci - filiale, precum și comunității
largi” - Președintele ANBPR, Dragoș-Adrian
Neagu.
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Prin activitățile și oportunitățile profesionale promovate prin intermediul rețelei proprii,
ANBPR sprijină dezvoltarea profesională a bibliotecarilor și proiectarea de noi servicii de
bibliotecă. Cu participarea utilizatorilor, bibliotecile devin tot mai mult centre nodale ale
comunității, favorizând accesul democratic la informaţii și educație, precum și incluziunea
digitală a diferitelor categorii de
utilizatori. La acest eveniment au
participat peste 100 de bibliotecari,
parteneri, colaboratori, dar și
reprezentanți ai mediului de business și
ONG, precum și oficialități locale.
„Conferința de la Băile Felix a
reunit cei mai activi și pasionați
bibliotecari din sistemul public de
biblioteci. Acest eveniment profesional a
fost o ocazie minunată ca profesioniștii
bibliotecari să aducă împreună cele mai
inovatoare proiecte și inițiative ale
bibliotecilor.Prin această conferință profesională, am consolidat relația de colaborare dintre
bibliotecari și structurile Asociației ”, - Ligia Mirișan, Directorul Bibliotecii Județene
“Gheorghe Șincai” Bihor.
În cadrul acestei Conferințe Margareta Tătăruş, bibliotecar trainer al Centrului de
Formare al Bibliotecii JudețeneDuiliu Zamfirescu Vrancea, a susținut prezentarea:
Voluntariatul între provocare şi oportunitate – BIBLIOPOVESTAŞII.
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PROGRAMUL CONFERINȚEI
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Cea de-a a doua Conferință anuală a ANBPR a avut ca temă „Bibliotecarii publici facilitatori de servicii pentru comunitate”.
Evenimentul a avut loc
în perioada 28-29
octombrie 2015, la Centrul de Pregătire
Profesională a Personalului din Industrie - CPPI,
Bușteni, județul Prahova.
Prin aducerea în prim-plan a proiectelor și
inițiativelor în sprijinul comunității, ANBPR a dorit
să încurajeze proiectarea și diversificarea de noi
servicii de bibliotecă. Pornind de la nevoile
exprimate de utilizatori, bibliotecile devin tot mai
mult spații de servicii cu și pentru utilizatori, cu
participarea largă a voluntarilor.
„Ca de fiecare dată, ne așteptăm ca această
reuniune profesională, dedicată împărtășirii de
proiecte și idei inovative, să aducă un plus de
valoare activității și proiectelor initiate de
bibliotecile publice din rețeaua ANBPR. Prin
aducerea la rampă a exemplelor de succes din
bibliotecile active, întreaga comunitate va beneficia
de o creștere consistentă a calității și diversității
serviciilor. Conferința de la Bușteni reprezintă, din
acest punct de vedere, o oportunitate de evaluare a stării bibliotecilor, dar și de planificare a
unor strategii de modernizare a ofertei acestora, din perspectiva serviciilor pentru
comunitate”, - Președintele ANBPR, Dragoș-Adrian Neagu.
La conferință au participat peste 100 de bibliotecari, parteneri, colaboratori, dar și
reprezentanți ai mediului de business și ONG, precum și oficialități locale.
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Delegația Filialei Vrancea care a participat la acest eveniment a fost compusă din:
Tatiana Valea (vicepreședinte) și Mihaela Lupu, Cătălina Pleșcan, Loredana Iordache
(membri).

În cadrul acestei Conferințe
Loredana Iordache, bibliotecar la
Biblioteca Publică Broșteni, a susținut
prezentarea proiectului: Salvează un
copac, iar el te va ajuta să creşti şi să
trăieşti sănătos.
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Imagini din timpul celei de-a doua Conferințe anuale a ANBPR , Bușteni, 28-29
octombrie 2015
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Programul Conferinței
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VIZITE/SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ LA BIBLIOTECI DIN JUDEȚ
În perioada 14-19 septembrie 2015, Zilele Europene ale Patrimoniului (a XIII-a
ediție) au fost marcate printr-o serie de manifestări, care s-au concretizat prin:
-participarea la Muzeul Satului din Crângul Petrești unde a fost susținută
prezentarea Modalităţi de conservare şi promovare a casei ţărăneşti din Vrancea

-participarea la workshop-ul cu tema
Ţesutul, meşteşug tradiţional în Ţara Vrancei,
organizat la Biblioteca de weekend Șerbești,
la Casa memorială Simon Ghinea din Şerbeşti,
comuna Vidra. Gazda evenimentului a fost
bibliotecar Doina Straton-Andrieş, membru al
Filialei noastre.
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Vizită la Biblioteca de weekend, Serbești
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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. An de an, Biblioteca Județeană Vrancea a organizat diferite și numeroase evenimente
culturale dedicate acestei zile importante pentru profesia noastră.
Astfel, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a marcat şi în anul 2015
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor printr-un program ce a reunit bibliotecari, scriitori,
cititori şi colaboratori.
Cu prilejul acestui eveniment, TÂRGUL DE CARTE, ediţia a X-a, organizat în
perioada 23 – 26 aprilie 2015 a demonstrat și de această dată că vrâncenii iubesc cartea.
Dovadă au fost cei peste 2500 de vizitatori care au venit la târg şi au profitat din plin de oferta
generoasă a editurilor participante

Această ediţie dedicată Zilei Naţionale a Bibliotecarului s-a derulat sub tematica
Europa - cultură şi identitate. Pe parcursul celor patru zile de târg, s-au desfăşurat pentru
iubitorii de lectură de toate vârstele, evenimente surpriză, lansări de carte, expoziţii, întâlniri
cu nume sonore ale culturii naţionale şi locale, scriitori şi invitaţi speciali din Italia, dezbateri
culturale, toate având ca punct de pornire lectura şi lumea cărţilor.
Corint, Eikon Cluj, Cetatea de Scaun Târgovişte, Art, Andreas, Tritonic, Lider,
Saeculum, Salonul Literar, Terra Focşani, Atec - edituri importante, au adus pentru
vrânceni cele mai noi apariții editoriale, la prețuri promoționale.
La evenimentul de deschidere au fost alături reprezentanți ai autorităților locale și
județene ai instituțiilor vrâncene, dar și invitați speciali, colaboratori şi prieteni ai Bibliotecii
Județene, din țară, dar și din Italia. De Ziua Națională a Bibliotecarilor, invitaţii au adresat
cuvinte de apreciere și, firește, câte un sincer „La mulți ani!” celor ce și-au unit eforturile
dăruindu-se acestei nobile profesii.
„Urez «La mulți ani!», din suflet,
colegilor mei bibliotecari de aici, din această
sală, din acest județ și din țara noastră.
Mulțumesc pentru tot ce fac, pentru răbdare și
pentru afecțiunea pe care o așează în fiecare
gest al
lor, în
profesia
aceasta
a
bibliotecarilor.
Acest eveniment, a X-a ediție a Târgului de
carte, desfăşurat în acest an pe durata a patru zile,
18

este deja o emblemă pentru noi, Biblioteca Județeană - și îmi place să cred că și pentru
orașul și județul nostru - și pentru faptul că întotdeauna ne străduim să vă confirmăm
așteptările, dar și pentru faptul că de fiecare dată, în aceste zece ediții, am avut aproape de
noi oameni importanți, care au dorit să ne sprijine, și au făcut-o, care ne-au înțeles
străduința”, a spus Teodora Fîntînaru, directorul Bibliotecii Vrancea în deschiderea
evenimentului.
Alături de bibliotecari, scriitori, editori și mulți iubitori de lectură, membri ai
comunității, au fost prezenți la festivitatea de deschidere și vicepreședinții Consiliului
Județean Vrancea Dragoș Bîrlădeanu și Ionel Cel-Mare, Marius Iorga - viceprimar şi
reprezentanți ai Consiliului Local Focșani, Traian Negulescu - directorul Direcției pentru
Cultură, Maria Murgoci - directorul Ansamblului Folcloric Țara Vrancei şi gazda
evenimentului.
De asemenea, am fost onorați de
prezența domnului Dragoș Neagu președintele
Asociației
Naționale
a
Bibliotecilor Publice din România, care a
remarcat, în cuvântul său, faptul că deja
tradiţionalul Târg de carte focșănean se înscrie
ca un proiect inovator în zona de Sud-Est a
României „Într-o mare măsură, vreau astăzi
să mă gândesc la profesioniștii care sunt aici
de față, să le urez la mulți ani bibliotecarilor.
Credem că este un aport adus comunității în a
oferi un astfel de târg și a-i crea posibilitatea
de a achiziționa cărți la un preț foarte bun, și astfel, de a apropia comunitatea de bibliotecă,
și de informație, și cultură în general”.
Președinta Clubului Rotary Varana Focșani, doamna Elena Stoica, a exprimat bucuria
membrilor acestui club de a aduce un dar de suflet oamenilor din comunitate cu prilejul
Târgului de carte, chiar în prima zi de desfășurare a acestuia, prin conferința „Identitatea
românească în context european” susținută de omul de cultură Dan Puric. „Pentru noi este o
mare onoare, o mare plăcere, o mare bucurie să fim aici. Sunt 10 ani de când acești oameni
minunați reușesc să organizeze acest eveniment. Mă bucur enorm că sunt oameni adevărați
care participă și care an de an susțin acest eveniment. Noi, cei care suntem în comunitatea
locală, care facem parte din ea, nu puteam să stăm indiferenți la eforturile lor.”
În semn de preţuire pentru susţinerea proiectelor şi pentru promovarea culturii
vrâncene, susținătorilor Bibliotecii Județene le-au fost oferite, din partea instituției, Diplome
de Recunoștință.
Colocviul Europa – Cultură și
identitate
a fost următorul punct din
programul Târgului de carte care a debutat cu
prezentări susţinute de Teodora Fîntînaru director al Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu”
Vrancea,
Victor-Traian
Negulescu - director al Direcției pentru
Cultură Vrancea, Dragoș Adrian Neagu președintele
Asociației
Naționale
a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR) și director al Bibliotecii
Județene „Panait Istrati” Brăila.
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Asociația Culturală „Dacia” din Borgaro – Torinese din Italia a prezentat „Tradiție
și cultură națională: instrumente de integrare”, prin intermediul doamnei Mariana
Grădinaru Iacob, preşedinta Asociației Culturale Dacia şi al membrilor Natalia Elinoiu și
Cosmin Ghircoiaș
Adrian Țiglea, bibliotecar al Bibliotecii Județene Vrancea a prezentat detalii
despre realizarea volumului Europa: ghid de termeni pentru o societate multiculturală”, şi
membrii clubului de limba italiană din cadrul bibliotecii, coordonaţi de Marilena Șerbănuț –
voluntar, au prezentat Cultura rende liberi.
Un eveniment cu totul special l-a constituit cel dedicat Zilei Naţionale a
Bibliotecarului, intitulat Biblioteca în inima comunităţii: proiecte de succes.
Adriana Bratie, bibliotecar la Biblioteca Publică Năruja, a adus în atenția
participanților la Târgul de carte prezentarea „Ouăle încondeiate: neprețuit tezaur al
tradițiilor noastre vrâncenești”.
Margareta Tătăruș, bibliotecar trainer și formator Centrului de Formare al
Bibliotecii Vrancea, a susţinut o prezentare a Programului de voluntariat BiblioPovestașii,
moment urmat de o sesiune de premiere a voluntarilor care au promovat lectura în
comunitatea vrânceană.
Reprezentanții Filialei Vrancea a Asociației ANBPR au avut o sesiune aparte în
care au fost primiţi noi membri, și au fost premiaţi bibliotecarii care s-au remarcat prin
activităţi deosebite la nivel naţional și s-au implicat activ în viața comunităților locale.
În acest context, d-na Silvia Nestorescu, coordonator Formare Profesională ANBPR
a înmânat diplome bibliotecarilor vrânceni absolvenți ai programului de perfecţionare.
Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul de folclor al Ansamblului Folcloric Ţara
Vrancei şi care a fost darul de suflet oferit iubitorilor de tradiţii prezenţi în sală.
Un moment special, al primei zi de târg, a fost conferința Identitatea românească în
context european susținută de omul de cultură Dan Puric. Evenimentul a fost finanțat de
Clubul Rotary Varana Focșani, iar intrarea gratuită a fost o surpriză plăcută pentru publicul
numeros.
Spectacolul eveniment s-a materializat într-o seară frumoasă alături de sute de
spectatori şi de un maestru care a captat atenţia publicului imediat ce a intrat pe scenă. Venit
la Focşani pentru a conferenţia pe tema identităţii româneşti în context european, Dan Puric a
subliniat rolul valorilor tradiţionale ale românilor şi importanţa tezaurizării acestora.
Timp de două ore, Sala Balada a devenit neîncăpătoare pentru publicul interesat care
a venit la întâlnirea cu actorul, regizorul și scriitorul Dan Puric: reprezentanţi ai administrației
publice locale și centrale, profesori, oameni de cultură au așteptat apariția celui care
revoluționează discursul armonios, care a vorbit despre România ca un spaţiu al dilemelor,
despre identitatea socială şi identitatea transcedentală a românilor, despre agerimea minţii
româneşti, despre potenţialitatea genială a tineretului şi reperele sufleteşti ale acestora,
despre certitudinea valorilor naţionale şi multe alte subiecte prezentate într-un discurs
caracteristic actorului şi omului de cultură.
După sesiunea de autografe dedicată
publicului larg, Dan Puric a dorit să încheie
seara cu o întâlnire de suflet cu bibliotecarii
vrânceni, pentru ai cunoaşte mai bine şi pentru
ai felicita de Ziua Naţională a Bibliotecarului.

Evenimentele celei de a doua zi a
Târgului de carte au debutat cu o vizită
documentară la Biblioteca orășenească Ana
Georgescu din Odobești găzduită cu
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profesionalism de Romeo Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură C.C. Giurescu
Odobeşti. În cadrul programului au avut loc prezentarea aplicaţiilor programului de bibliotecă
TinREAD, inaugurarea Secţiei pentru copii şi acordarea numelui Maria Burada și lansări de
carte ale autorului Bogdan Constantin Dogaru: Societăţi de binefacere evreieşti din judeţul
Putna şi Evreii din judeţul Putna - Vrancea în Armata Română, lucrări documentate în
fondurile arhivistice româneşti, care oferă o nouă perspectiva unui subiect mai puţin cunoscut.
La acest eveniment au participat Biblioteca Judeţeană Vrancea, Comunitatea Evreilor
din Focşani şi Odobeşti, Cercul Militar Zonal Vrancea, Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic
din Odobeşti.
După amiaza a fost rezervată lansărilor de carte din domenii diverse: Căsătoria între
stabilitate și disoluție - autor Iulian Apostu, Crime la festival - autor Lucia Verona, 9 Istorii
reutilizate şi Numărătoare inversă - autor Eugen Lenghel, Terapie pentru crimă - autor
Bogdan Hrib, Capitalismul. O fi sau o nu fi şi Subiectiv - autor Andrei Slăvuţeanu.
Sesiunea a continuat cu prezentarea a două
volume dedicate memoriei Vrancei:
Sârbi –
podgorie domnească și Jariștea Vrancei: Album autor Romeo Valentin Muscă. Acestea au fost
prezentate de autor care a vorbit despre încercarea
de reconstituire pe bază de documente a istoriei
viilor domneşti din satul Sârbi, comuna Ţifeşti şi a
amintit despre faptul că puţini vrânceni cunosc
faptul ca Eustraţie Dabija este singurul domnitor
moldav originar din fostul ţinut al Putnei.
Totodată, au fost prezentate volumele: 150
grammi di poesia d'amore: 150 de grame de poezie
de dragoste, (volum de poezie bilingv italian - român) şi Morarul zeilor: Poezii din
străinătate ale poetului Viorel Boldiş, poet din diaspora românească din Italia, care recitat din
poeziile sale în română şi italiană.
Colaboratorii mass-media au primit
Diploma cum Laude pentru sprijin şi
profesionalism, pentru modul obiectiv prin
care au promovat imaginea bibliotecii de-a
lungul timpului, contribuind la reuşita
evenimentelor are au rămas astfel în
memoria vrâncenilor ca momente culturale
de referinţă.
Pentru devotamentul în însoţirea cu
lectura şi pentru respectul faţă de carte,
bibliotecă şi bibliotecar au fost răsplătiţi cu
diplome cititori fideli din toate categoriile
de vârstă şi socioprofesionale.

Ziua de sâmbătă a început cu lansările de
carte dedicate scriitorilor vrânceni: Gheorghe
Andrei Neagu cu volumele Tribulaţii paseiste și
Poemele din templu, Dumitru Coşereanu cu
volumul Pompei Fregatta şi Culiță Ioan Ușurelu
cu Jurnalul unui singuratic şi Colosul din Focșani
- monografie romanţată a fabricii ISEH .
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A urmat lansarea volumului Oana - Diana Renea: Biobibliografie, volum editat de
Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea şi coordonat de Maria Cristina Olaru,
bibliotecar. În acest context a fost prezentat acest volum ce conţine repere marcante din viaţa
şi scrierile autoarei, apariţia acestuia fiind o contribuţie necesară a Bibliotecii Judeţene
Vrancea la memoria culturală a comunităţii noastre.
Elevii Şcolii Ştefan cel Mare din Focşani au prezentat momentul In memoriam Oana
- Diana Renea, urmaţi de elevii Şcolii Gimnaziale Regina Maria din Vintileasca care au
susţinut, în încheiere, un bogat şi antrenant program artistic.

Duminica, ultima zi a Târgului de carte, a fost dedicată lansărilor şi prezentării a doi
autori vrânceni Costică Neagu şi Janine Vadislav, prieteni de suflet ai bibliotecii, un
eveniment emoţionant la care au participat bibliotecari, scriitori şi iubitori de lectură.
Volumele celor doi autori, deşi din domenii diferite, au în comun încercarea de a păstra şi
readuce în atenţia cititorilor valorile spirituale vrâncene şi memoria afectivă a comunităţii
noastre.
Cele patru zile de manifestări, ale celei
de a X – ediţii a Târgului de carte, au fost pline
de evenimente şi încărcate de emoţii pentru
bibliotecari. Conform monitorizării zilnice
realizate de către organizatori, au participat la
evenimente sau ca simpli vizitatori ai târgului
peste 2500 de membri ai comunităţii
vrâncene.
Cum editurile au venit pregătite cu cele
mai noi titluri şi preţuri promoţionale, pentru o
mare parte din vizitatori, târgul a constituit ocazia perfectă de a cumpăra, pentru biblioteca
personală, cărţi din cele mai diverse domenii ca istorie, geografie, beletristică, cărţi pentru
copii sau enciclopedii. Astfel peste 2280 de cărţi, din sutele de titluri expuse la standurile
editurilor, au ajuns în casele vrâncenilor.
Pentru a marca 10 ediţii de tradiţie
şi prin organizarea de Ziua Naţională a
Bibliotecarului, TÂRGUL DE CARTE
de la Focşani a îmbrăcat, anul acesta, un
caracter
festiv
prin
diversitatea
evenimentelor pregătite, însumând 32 de
prezentări publice şi 29 de lansări de
carte.
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COMUNICREA CU ȘI ÎNTRE MEMBRII FILIALEI
În ceea ce privește comunicarea cu și între membrii Filialei noastre, aceasta a cuprins
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 proiectelor și activităților în cadrul ANBPR și a publicațiilor
editate de ANBPR (revista on line Bibliomagazin )
IMPLICAREA ÎN PROIECTELE ȘI PROGRAMELE ANBPR
Filiala ANBPR Vrancea a avut ca prioritate și implicarea în proiectele și programele
ANBPR care s-a concretizat prin:
 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
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Pe parcursul anului, în cadrul Bibliotecii Județene Vrancea a fost aplicat, selectiv,
chestionarul privind satisfacția utilizatorilor față de serviciile bibliotecii, chestionar inițiat și
propus de comisia profesională Statistica de bibliotecă. Evaluarea performanţelor.
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
CHESTIONAR
privind evaluarea satisfacției utilizatorilor față serviciile bibliotecii
Părerea dumneavoastră contează!
1. Satisfacţia faţă de serviciul de împrumut de documente la domiciliu
Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de serviciul de împrumut de documente la domiciliu?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
2. Satisfacţia faţă de serviciul de consultare de documente în spaţiile bibliotecii
Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de serviciul de consultare de documente în sălile
bibliotecii?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
3. Satisfacţia faţă de serviciul de rezervare de documente
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?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
4. Satisfacţia faţă de serviciul de împrumut interbibliotecar
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?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
5. Satisfacţia faţă de catalogul electronic al bibliotecii
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Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de catalogul electronic al bibliotecii (baza de înregistrări
bibliografice ce descrie colecţiile bibliotecii şi poate fi accesat doar la sediul bibliotecii)?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
6. Satisfacţia faţă de catalogul public online al bibliotecii
Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de catalogul public online al bibliotecii (baza de
înregistrări bibliografice ce descrie colecţiile bibliotecii şi poate fi accesat de oriunde pe
Internet)?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
7. Satisfacţia faţă de accesul la Internet asigurat de bibliotecă (număr stații de lucru,
locuri, viteză, durată sesiuni de acces)
a. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de numărul de staţii de lucru deținute de bibliotecă și
disponibile publicului?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
b. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de faptul că biblioteca asigură locuri în care utilizatorii
îşi pot conecta propriile computere la reţeaua bibliotecii?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
c. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de viteza de acces la Internet?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund
d. Cât de mulţumit/mulţumită sunteţi de durata stabilită de bibliotecă pentru o sesiune de
acces la Internet?
 Foarte mulţumit
 Mulţumit
 Destul de mulțumit
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 Nemulțumit
 Foarte nemulţumit
 Nu ştiu/Nu răspund.
Date statistice
Sexul:
 Masculin
 Feminin
Vârsta:
Ocupaţia:
 Elev
 Student
 Muncitor
 Maistru, tehnician
 Funcţionar cu studii medii/angajat cu studii medii
 Angajat cu studii superioare
 Şomer
 Casnic(ă)
 Patron, întreprinzător privat
 Pensionar
 Alta ............................
Vă mulțumim!
 Participarea Bibliotecii Municipale Adjud, alături de biblioteci publice din țară, la
evenimentul Nocturna Bibliotecilor , 25-26 septembrie 2015, proiect iniţiat de
Asociaţia
Naţională
a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR) în
parteneriat cu bibliotecile publice.

(Despre Nocturna Bibliotecilor......
Inițiată de ANBPR și bibliotecile
publice începând din 2010, campania
națională a ajuns la a șasea ediție și a avut
ca partener și în acest an Asociația
Bibliotecarilor din Republica Moldova
(ABRM).
..... 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
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percepție a valorilor culturale și a instituției Bibliotecii în rândul utilizatorilor.
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

Info eveniment...
Biblioteca Municipală Adjud se alătură instituţiilor similare din ţară în proiectul Nocturna
Bibliotecilor
Biblioteca Municipală Adjud a pregătit pentru cititorii săi o serie de activităţi care se
încadrează în evenimentul denumit Nocturna Bibliotecilor. Acesta are loc în noaptea de 25
spre 26 septembrie 2015, proiectul fiind iniţiat şi coordonat de Asociaţia Naţională a
Bibliotecilor Publice din România (A.N.B.P.R.) în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor
din Republica Moldova (A.B.R.M.). Activităţile se vor desfăşura vineri, 25 septembrie, în mai
multe locaţii. Astfel, la Secţia pentru copii a Bibliotecii Municipale Adjud la ora 18,30 are loc
expoziţia de icoane intitulată „Chipul lui Hristos în artă”, în cadrul căreia expun elevii
Centrului Parohial pentru Copii şi Tineret Rugineşti, îndrumaţi de preot prof. Ion Ciobotea.
De la ora 19,00 este programat un „Recital de cântece şi muzică religioasă” susţinut de
corul de elevi al Centrului Parohial pentru Copii şi Tineret Rugineşti, iar de la ora 19,30
copiii din cadrul Clubului Copiilor Adjud vor participa la o serie de teste de circulaţie rutieră
pe calculatoarele Biblionet, sub îndrumarea profesorului inginer Valea Petrea. Activităţile la
Secţia pentru copii se vor încheia după ora 20,00 cu un atelier de şah şi pictură. La Secţia
pentru Tineret – Adulţi a Bibliotecii Adjud va fi organizată, la ora 18,30, expoziţia tematică
de carte „Ziua Limbilor Europene”, iar de la ora 19,00 este programată dezbaterea „Vorbim
corect româneşte?”. Profesorul doctor Neculai Damian, directorul Şcolii Pufeşti, va realiza,
de la ora 19,30, prezentarea „Sous le ciel de Paris”. La sala multimedia la ora 19,00 are loc
vizionarea colectivă „Albumul cu poveşti”, iar de la ora 20,00 sunt programate proiecţii de
filme documentare “Surprinzătoare fenomene naturale”, „Lupta pentru supravieţuire”,
„Momente din istorie”. Pe tot parcursul manifestării mai sunt organizate vizite ghidate
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pentru cei interesaţi, înscrieri la bibliotecă, împrumut de documente,
înscrieri la clubul de pictură. Nocturna bibliotecilor este un
eveniment naţional dedicat promovării cărţii, lecturii şi bibliotecii
publice ca mediu alternativ de educaţie, informare, relaxare şi
divertisment pentru publicul larg.
(articol apărut în Ziarul de Vrancea, 22.09.2015)

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A
MEMBRILOR
 02-03.11.2015,
Goethe
Institut – participare la
worshop-ul “explore create
share – Makerspace și
biblioteci
–
exemplul
Bibliotecii Municipale Kőln”
Din partea Filialei Vrancea a participat

bibliotecar Daniela Anghelache

 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 24-25 mai 2015, la Biblioteca Universităţii “Ștefan cel
Mare” din Suceava.
Tema generală a întâlnirii: "BIBLIOTECA ȘI BIBLIOTECARUL ÎN SOCIETATEA
CUNOAȘTERII: REALITĂȚI ȘI TENDINȚE"

Invitata de onoare, în persoana profesorului universitar doctor Olimpia Mitric,
Universitatea Suceava, a prezentat câteva din cele 165 de manuscrise descoperite și păstrate la
Mănăstirea Dragomirna, județul Suceava, din Școala Anastasie Crimca, descriindu-se astfel
tezaurul bibliofil al mănăstirii.
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PREMIERI
Cel mai important premiu pe care l-a primit Filiala noastră a fost cel oferit de
ANBPR, la categoria Bibliotecarul anului.

Astfel premiul: BIBLIOTECARUL
ANULUI - pentru merite deosebite în
biblioteconomie, în anul 2014 , a fost acordat
bibliotecarei Margareta Tătăruș, bibliotecar
formator, trainer al bibliotecii noastre, oferit în
cadrul Conferinței de toamnă a ANBPR de
Asociația Națională a Bibliotecilor și
Bibliotecarilor Publici din România

În contextul Târgului de Carte, Filiala ANBPR Vrancea a oferit Diplome de onoare membrilor săi

30

.
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Tot în contextul Târgului de carte, Filiala Vrancea a oferit Diploma de recunoștință
doamnei Silvia Nestorescu – Coordonator formare profesională ANBPR, pentru modul
exemplar în care a stimulat și coordonat dezvoltarea profesională a membrilor.

De asemenea, a fost oferită Diploma de recunoștință președintelui ANBPR, domnului
Dragoș Adrian Neagu, în semn de aleasă prețuire pentru modul profesionist în care
stimulează și coordonează activitatea ANBPR.
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Implicarea permanentă și susținută a membrilor Filialei în diferite proiecte și
activități, la nivel local și național, a fost recunoscută prin acordarea de diplome și pe
parcursul anului 2015:

Proiectul Salvează un copac, iar el te va ajuta să crești și să trăieşti sănătos!,
desfășurat de Biblioteca Comunală Broșteni de bibliotecara Loredana Iordache, a
câștigat Mențiune la categoria Instituții Publice în cadrul Galei Premiilor Pentru un Mediu
Curat.
Premiul a constat în 10 calculatoare recondiționate oferite bibliotecii de
către ENGIE prin Ateliere fără Frontiere.
Mai multe informații....
Gala Premiilor Pentru un Mediu Curat evidențiază anual, noi inițiative, proiecte și
experiențe relevante în domeniul protecției mediului, conservării resurselor planetei și
prevenirea risipei acestora, dezvoltate de companii, instituții de învățământ, instituții publice
și organizații non-guvernamentale.
Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, ajunsă în 2015 la cea de-a VII-a ediție, a
premiat proiectele desfășurate în domeniul protecției mediului, conservării resurselor planetei
și prevenirii risipei acestora, dezvoltate de către companii, instituții de învățământ, instituții
publice și organizații non-guvernamentale. În această ediție a Galei Premiilor Pentru Un
mediu Curat au fost înscrise, de către companii, instituții de învățământ, instituții publice și
organizații non-guvernamentale, proiectele concretizate în proiecte ECO și proiecte
de CSR care vizează colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor, conservarea resurselor
planetei și prevenirea risipei acestora, dezvoltate începând din luna octombrie 2014.
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Premiul publicului
la categoria Coordonatorul de
voluntari al anului 2015
- Oferit 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
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ÎNTÂLNIRI PROFESIONALE

Întâlniri profesionale
Pe parcursul anului 2015, au avut loc 3 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 și în județ și au vizat pe de o parte aspecte legate de activitatea
Asociației cât și aspecte strict profesionale.
Întâlnirile au reunit bibliotecari din toate secțiile bibliotecii județene și din județ.
Tematicile acestora au vizat aspecte strict profesionale privind Retrospectiva
activităților Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu pe anul 2014, dar și propuneri și soluții
referitoare la gradul de implicare a bibliotecilor în viața comunității precum și înființarea sau
dezvoltarea unor servicii. De asemenea, au fost prezentate oferte de cursuri pentru
bibliotecari, oferite de ANBPR si cursuri oferite pentru comunitate și bibliotecari, oferite de
Centrul de formare al Bibliotecii Județene Vrancea
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Activitățile Filialei și ale Asociației au fost diseminate în timp real cu ajutorul mass mediei,
site-ului și e-mailurilor.

(articol publicat în ziarul Monitorul deVrancea, 29 octombrie 2015)
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(articol publicat în Ziarul de Vrancea, 29 octombrie 2015)

MATERIALE EDITATE DE MEMBRII FILIALEI ANBPR VRANCEA
În anul 2015, ca o continuare a activității de editare, au apărut următoare
publicații :
 Anuarul Manifestări culturale
 Anuarul Repere statistice
 Anuarul Filiala ANBPR Vrancea – Aspecte ale activității
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 De asemenea, au fost editate următoarele publicații, In memoriam Gabriel
Funica și Oana Diana Renea

Cartea se înscrie în Proiectul Localia personalia valori vrâncene și este o continuare firească de
păstrare a memoriei culturale a Vrancei și de cinstire
a oamenilor de cultură.
Volumul este o lucrare biobibliografică ce cuprinde,
în cele 134 de pagini, alături de o selecție a poeziilor
autoarei vrâncene Oana Diana Renea, o bibliografie
și repere critice, date biografice, amintiri de familie,
articole de dicționar, apariții în presă, documente,
fotografii inedite,afișe sau evenimente organizate in
memoriam.

Volumul de față prezintă, în cheie eseistică, majoritatea
editorialelor semnate de autor în Revista Oglinda Literară
din Focșani, având ca temă predilectă fenomenul lectorial,
editorial, cultural în general, dar și rafinate analize de
carte, toate subiectele fiind abordate în relație cu tema
majoră a volumului: CARTE si LECTURA.
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BIBLIOPOVESTAŞII este programul de voluntariat al Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu" Vrancea din proiectul naţional „Raftul cu iniţiativă" care a promovat lectura şi a
creat servicii noi de bibliotecă în Vrancea, cu sprijinul a 79 de voluntari de toate vârstele.
Timp de 7 luni şi în aproape 4000 de ore de voluntariat, VOLUNTARII au povestit
despre BIBLIOTECA PUBLICĂ în diferite moduri: au scos POVESTEA şi POEZIA din
bibliotecă şi au INTERPRETAT-O ACOLO UNDE OAMENII ÎŞI TRĂIESC VIAŢA DE ZI
CU ZI: în autobuze, supermarketuri, cafenele, azile de bătrâni, centre de copii, policlinici,
biserică, şcoli, grădiniţe; au livrat gratuit la bibliotecă, pentru comunitatea vrânceană, peste 50
de CURSURI PE DIFERITE TEME de interes din care copiii, adolescenţii, adulţii şi
vârstnicii au dobândit diferite competenţe şi abilităţi; au învăţat să argumenteze şi să fie
toleranţi, să accepte diversitatea şi să aibă un discurs care să nu instige la ură. împreună am
arătat oamenilor că BIBLIOTECA este spaţiul în care oricine îşi poate educa mintea şi inima,
poate fi parte din schimbările dorite şi poate contribui la dezvoltarea personală şi profesională
proprie dar şi a celor care trăiesc în comunitatea vrânceană.
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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

Volumul editat de bibliotecă propune
cititorilor o călătorie livrescă putneană în atmosfera
anilor 1879-1958.
Lucrarea Memorie Locală – Fond
documentar : Catalog : 1879 – 1958, editată de
Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu”, prezintă o
descriere detaliată a tuturor publicaţiilor referitoare la
instituţii, localităţi şi personalităţi vrâncene, în
intenţia de a face cunoscută o parte din colecţiile
Fondului special de Carte veche şi tradiţională al
bibliotecii
noastre.
Această lucrare de referinţă poate fi consultată pe
site-ul bibliotecii – bjvrancea.ro, la rubrica Restituiri,
şi se doreşte a fi un dar oferit deopotrivă comunităţii
şi memoriei locale vrâncene.
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Articole publicate de membrii filialei în
Focșanii, Revista Prosaeculum:
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Revista Biblioteca, Revista Municipală

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU
ZAMFIRESCU” VRANCEA
43

BIROUL METODIC

SINTEZĂ – 2015
BIBLIOTECI PUBLICE JUDEŢUL VRANCEA
Nr.
crt.
1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

Date statistice
TOTAL COLECŢII
Documente achiziţionate în 2015, din care:
Finanţare publică
Sponsorizări/donaţii
Depozit legal
Documente eliminate
UTILIZATORI ÎNSCRIŞI (2011-2015)
Utilizatori activi
Utilizatori nou înscrişi
Utilizatori reînscrişi
DOCUMENTE DIFUZATE, din care:
VIZITE LA BIBLIOTECĂ
PROGRAME/PROIECTE
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR
NUMĂR PARTICIPANŢI PROIECTE
VOLUNTARI
ACHIZIŢIE CARTE ( în mii RONI), din care:
Finanţare publică
Donaţii/sponsorizări
TOTAL BIBLIOTECI FUNCŢIONALE, din care:
Biblioteca Judeţeană
Biblioteci oraşe /municipale
Biblioteci comunale
TOTAL BIBLIOTECARI
Biblioteca Judeţeană
Biblioteci oraşe
Biblioteci comunale, din care:
Normă întreagă
Jumătate normă (Năneşti)
Plata cu ora (Milcovul)
TOTAL CALCULATOARE
STAŢII DE LUCRU PENTRU UTILIZATORI
TOTAL POPULAŢIE judeţul Vrancea
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2015
597986
10834
6320
4396
118
5240
28928
17393
5013
12380
258862
378090
137
634
19193
87
187,26
149,38
37,88
39
1
4
34
75
30
11
34
32
1
1
184
184
393303

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
BIROUL METODIC

SINTEZĂ – 2015
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
Nr.
crt.
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11
12

Date statistice 2015
TOTAL COLECŢII, din care:
Cărţi
Periodice
Documente audiovizuale
Colecţii electronice
TOTAL DOCUMENTE INTRATE ÎN 2015, din care:
Cărţi
Periodice
Documente audiovizuale
Cărţi electronice
SURSE ACHIZIŢIE: Finanţare publică
Sponsorizări/donaţii
Depozit legal
DOCUMENTE ELIMINATE ÎN 2015
UTILIZATORI ÎNSCRIŞI (2011-2015)
Utilizatori activi
Utilizatori nou înscrişi
Utilizatori reînscrişi
DOCUMENTE DIFUZATE, din care:
Consultate la sala de lectură
VIZITE LA BIBLIOTECĂ
Vizite directe
Vizite la distanţă
PROGRAME/PROIECTE
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR
NUMĂR PARTICIPANŢI PROIECTE
VOLUNTARI
FINANŢARE achiziţie carte ( în mii RONI), din care:
Finanţare publică
Donaţii/sponsorizări
TOTAL BIBLIOTECARI
TOTAL CALCULATOARE UTILIZATORI
POPULAŢIE Focşani
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2015
219447
211027
5728
2104
588
5853
5584
260
3
6
3956
1779
118
4157
12210
5988
2311
3677
132289
67026
165662
88066
77596
79
382
13793
49
119
105
14
30
30
95169

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
BIROUL METODIC

SINTEZĂ – 2015
BIBLIOTECI ORĂŞENEŞTI

Nr.
crt.
1

2

3
4
5

6

7
8
9
10

Date statistice
TOTAL COLECŢII, din care:
Cărţi şi periodice
Documente audiovizuale
Documente achiziţionate în 2015, din care:
Finanţare publică
Sponsorizări/donaţii
Documente eliminate
UTILIZATORI ÎNSCRIŞI (2011-2015)
Utilizatori activi
Utilizatori nou înscrişi
Utilizatori reînscrişi
DOCUMENTE DIFUZATE, din care:
VIZITE LA BIBLIOTECĂ
PROGRAME/PROIECTE
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR
NUMĂR PARTICIPANŢI PROIECTE
VOLUNTARI
ACHIZIŢIE CARTE ( în mii RONI), din care:
Finanţare publică
Donaţii/sponsorizări
Venituri proprii
TOTAL BIBLIOTECI
Total bibliotecari
TOTAL CALCULATOARE
STAŢII DE LUCRU PENTRU UTILIZATORI
POPULAŢIE
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2015
133152
132687
465
2349
1539
810
6719
3771
1001
2770
62380
109332
15
113
1844
4
47,71
39,97
7,74
4
15
26
26
53106

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
BIROUL METODIC

SINTEZĂ – 2015
BIBLIOTECI COMUNALE

Nr.
crt.
1

2

3
4
5

6

7
8

9
10
11

Date statistice
TOTAL COLECŢII
Documente achiziţionate, din care:
Finanţare publică
Sponsorizări/donaţii
Documente eliminate
UTILIZATORI ÎNSCRIŞI (2011-2015)
Utilizatori activi
Utilizatori nou înscrişi
Utilizatori reînscrişi
DOCUMENTE DIFUZATE
VIZITE LA BIBLIOTECĂ
PROGRAME/PROIECTE
ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR
NUMĂR PARTICIPANŢI PROIECTE
VOLUNTARI
ACHIZIŢIE CARTE ( în mii RONI), din care:
Finanţare publică
Donaţii/sponsorizări
Venituri proprii
TOTAL BIBLIOTECI FUNCŢIONALE
TOTAL BIBLIOTECARI, din care:
Normă întreagă
Jumătate normă (Năneşti)
Plata cu ora (Milcovul)
TOTAL CALCULATOARE
STAŢII DE LUCRU PENTRU UTILIZATORI
POPULAŢIE
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2015
245387
2632
825
1807
1083
9999
7634
1701
5933
64193
103096
43
139
3556
34
18,588
4,41
14,178
34
34
32
1
1
128
118
245028

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
FILIALA ANBPR VRANCEA

Membri ANBPR – Filiala Vrancea
2015
Nr.
crt.

Numele

Biblioteca

Funcţia

Adresa bibliotecii
Str. M. Kogălniceanu,
nr. 13

1

Teodora Fîntînaru

Biblioteca Judeţenă

Director

2
3
4
5
6
7
8

Aiacoboaie Corina
Anghelache Daniela
Atanasiu Daniela
Bobolan Getuţa
Bran Adriana
Chirilă Mariana
Crăciun Veronica

Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă

9
10

Cristea Liliana
Dima Andrei

Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă

11
12
13

Făcăoaru Roxana
Fodolică Nicoleta
Funica
GabrielValentin
Greculescu
Mariana
Hanganu Claudia
Lefter Madalina
Lupu Mihaela
Mihalache
Florentina-Alina
Moşescu Claudia
Onu
Postică
Mihaela
Olaru
MariaCristina
Oprişan Nicoleta
Paragină Angelica
Pleşcan Cătălina
Răduța Geta
Stoean A. Luciana
Taftă Rodica

Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă

Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
metodist
Bibliotecar
Inginer
de
sistem
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar

Biblioteca Judeţenă

Bibliotecar

Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă

Şef Birou
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar

Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă

Bibliotecar
Bibliotecar

Biblioteca Judeţenă

Bibliotecar

Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă

Șef Birou
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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28
29

Tătăruş Margareta
Ţiglea Adrian

30
31

Ursu Georgeta
Velniţă Elena

32

Andronic Carmen

33

Apostol Constantin

34

Damian Lenuţa

35

Strugaru Ana

36

Dumitru Ionela

37

Necoara Cristina

38

Valea Tatiana

39
40
41

Arghire Adriana
Stoica Carmen
Popescu Luminiţa

42

Ene Mariana

43
44
45
46
47
48

Costin Elena
Nistoroiu Angelo
Rusu Adriana
Moldoveanu Elena
Iordache Loredana
Şontica Ileana

49

Iacob Cristina

50
51

Florea Tanţa
Alexe Steluța

52
53

Diniță Anișoara
Ţîţu Daniela

54
55

Rotaru Corina
Gavrilă Angela

56
57
58
59
60

Sticlaru Georgeta
Chițu Georgiana
Gurgulevici Costel
Sava Ionica
Bratie Adriana

Biblioteca Judeţenă
Biblioteca Judeţenă

Bibliotecar
Bibliotecar,
PR
Biblioteca Judeţenă
Bibliotecar
Biblioteca Judeţenă
Şef ServiciuAchiziţii
Biblioteca
Municip. Bibliotecar
Str. Libertăţii, nr. 7A
Adjud
Biblioteca
Municip. Bibliotecar
Str. Libertăţii, nr. 7A
Adjud
Biblioteca
Municip. Bibliotecar
Str. Libertăţii, nr. 7A
Adjud
Biblioteca
Municip. Bibliotecar
Str. Libertăţii, nr. 7A
Adjud
Biblioteca
Municip. Bibliotecar
Str. Libertăţii, nr. 7A
Adjud
Biblioteca
Municip. Bibliotecar
Str. Libertăţii, nr. 7A
Adjud
Biblioteca
Municip. Director
Str. Libertăţii, nr. 7A
Adjud
Biblioteca Or. Mărăşeşti Bibliotecar
Str. Republicii nr.2
Biblioteca Or. Odobeşti
Bibliotecar
Str. Libertăţii, nr. 112
Biblioteca Or.Panciu
Bibliotecar
Str.
Independenţei,
nr.8
Biblioteca
Com. Bibliotecar
Andreiaşu
Biblioteca Com. Bălești
Bibliotecar
Biblioteca Com. Bârseşti Bibliotecar
Biblioteca Com. Bogheşti Bibliotecar
Biblioteca Com. Bordeşti Bibliotecar
Biblioteca Com. Broşteni Bibliotecar
Biblioteca
Com. Bibliotecar
Dumitreşti
Biblioteca
Com. Bibliotecar
Dumbraveni
Biblioteca Com. Garoafa Bibliotecar
Biblioteca Com. Gura Bibliotecar
Caliței
Biblioteca Com. Gugești
Bibliotecar
Biblioteca
Com. Bibliotecar
Homocea
Biblioteca Com. Jitia
Bibliotecar
Biblioteca
Com. Bibliotecar
Măicăneşti
Biblioteca Com. Mera
Bibliotecar
Biblioteca Com. Milcovu Bibliotecar
Biblioteca Com. Moviliţa Bibliotecar
Biblioteca Com. Năneşti
Bibliotecar
Biblioteca Com. Năruja
Bibliotecar
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61

Dalica Cezar

Biblioteca Com. Nereju

Bibliotecar

62

Biblioteca Com. Paltin

Bibliotecar

Biblioteca Com. Pufeşti
Biblioteca Com. Popești
Biblioteca Com. Răcoasa
Biblioteca Com. Sihlea

Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar

67
68

Miloiu
Răduţă
Drăguţa
Şerban Daniela
Cucută Emil
Vlădoiu Ghiţă
Marin
Vica
Camelia
Bălan Viorel
Dumitru Maria

69
70
71

Zbârciog Eleonora
Neculai Săndica
Merişor Aurelia

72
73
74
75

Nica Păpuşa
Roman Valentina
Damian Miruna
Stratton Doina

Biblioteca Com. Străoane
Biblioteca Com. Suraia
BibliotecaCom.
Tâmboieşti
Biblioteca Com. Ţifeşti
Biblioteca Com. Vidra
Biblioteca Com. Vulturul
Persoană fizică
Biblioteca de weekend
Serbesti

63
64
65
66

Biblioteca Com. Soveja
Bibliotecar
Biblioteca Com. Slobozia Bibliotecar
Bradului
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar

CONDUCEREA FILIALEI VRANCEA
2015
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
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