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IANUARIE 

 

Ziua Culturii Naționale 

MIHAI EMINESCU - 169 de ani de la naştere   

 

 

EMINESCIANA – Recital de muzică şi poezie 

 

 

Organizator: Sediul central 

Colaboratori: Corul Pastorala; Ateneul Popular Maior 

Gheorghe Pastia, Colegiul Național Pedagogic, Școala 

Gimnazială Ion Basgan 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 75 

Rezumat: Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale şi a împlinirii a 169 

de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, marţi, 15 ianuarie 

2019, la Secţia Împrumut la domiciliu adulţi a Bibliotecii a avut 

loc, începând cu ora 17.00, evenimentul „Eminesciana – recital de 

muzică şi poezie“ susţinut de Corul Pastorala, dirijat de domnul 

profesor Dumitru Săndulachi, şi de „Tinerele Talente” Petru 

Necula (chitară), Alexandra Rusu şi Maria Bîgiu care au recitat 

din lirica eminesciană.  
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Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Focşani şi Ateneul Popular 

Maior Gheorghe Pastia din Focşani, având drept colaboratori: Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret, 

Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu şi Şcoala Generală Ion Basgan, din Focşani. 

 

 

 

Scriitori români la ceas aniversar 

Expoziție  

 

Organizator: Sediul central  

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 3 

Nr. cărţi expuse: 26 

Nr. altfel de documente expuse: 63 

Rezumat: Cu prilejul Zilei Culturii 

Naționale și a comemorării a 169 de ani de 

la nașterea poetului Mihai Eminescu,  la 

Sediul central al Bibliotecii au fost 

realizate expoziții de carte curentă – 

literatură şi critică, expoziții cu imagini, 

grafică și desene, dedicate vieţii şi operei 

lui Mihai Eminescu. 

Expoziția Omagiu Poetului Mihai 

Eminescu a prezentat cărți din colecțiile de carte curentă ale Secției de împrumut la domiciliu adulți ce 

reflectă o parte din opera vastă a poetului Mihai Eminescu. Expoziția face parte din seria   Scriitori la 

ceas aniversar și are ca scop promovarea marilor personalități ale culturii române și străine și a operelor 

lor aflate în colecțiile BiblioteciiJudețene Duiliu Zamfirescu Vrancea. 
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Expoziția Altfel... și totusi EMINESCU  a 

prezentat  caricaturi semnate de nume 

importante ale graficii satirice românești și 

internaționale, care îl au ca personaj central 

pe marele poet Mihai Eminescu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihai Eminescu și idealul unității naționale a românilor 

Expoziție 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 36 

Nr. altfel de documente expuse:16 

Data/perioada: 15 ianuarie 

Rezumat: Expozitii de carte care un omagiu poetului 

Mihai Eminescu și au vorbit despre unitatea culturii 

naționale. Teme abordate: Mihai Eminescu și idealul 

unității naționale a românilor 
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Călătorie prin universul eminescian 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” 

Focșani, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani, 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, Școala 

Gimnazială „Victor Slăvescu” Cotești, Școala 

Gimnazială „ Prof. Dr. Gen. Gh. V. Zaharia” Popești.  

 

 

 

 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 36 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 36 

Nr. altfel de documente expuse:16 

Data/perioada: 15 ianuarie 

Rezumat: Cu ocazia Zilei Culturii Naționale Secția 

pentru copii și tineret a Bibliotecii Județene Vrancea a 

organizat  un eveniment în parteneriat cu  Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani,  Școala 

Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani, Școala 

Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, Școala 

Gimnazială „Victor Slăvescu” Cotești, Școala 

Gimnazială „ Prof. Dr. Gen. Gh. V. Zaharia” Popești.  

Călătorie prin universul eminescian a 

reunit la bibliotecă 27 de elevi care au adus un 

omagiu poetului Mihai Eminescu și au vorbit despre 

unitatea culturii naționale.  

   La acest eveniment au fost prezenți elevi, 

cadre didacticeș;i consilieri educativi de la unitățile 

partenere. 
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Lecturând din Eminescu  

 

Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Asociației Nevăzătorilor din Focșani, Școala 

Gimnazială din Biliești 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură  

Nr. participanţi: 30 

Nr. activități:1 

Expoziţii de carte: 1  

Nr. cărţi expuse: 19 

Nr. altfel de documente expuse: 55 

Rezumat: Marti, 15 ianuarie, la Sala de Lectură a avut loc 

o întâlnire de suflet între membrii Asociaţiei Nevăzătorilor 

din Focşani şi elevi ai Şcolii Gimnaziale din Bilieşti, 

coordonaţi de doamna director Violeta Mariana Grigorică, 

care au vorbit despre semnificaţiile şi simbolurile care 

însoţesc Ziua Culturii Naţionale.  

Tinerii au dialogat în versuri, inspiraţi de creaţia lui 

Mihai Eminescu, iar ansamblul vocal al Asociaţiei a închinat 

un program artistic zilei în care, mai mult decât oricând, ne-

am unit sub zodia sentimentului şi a mândriei naţionale. 
 

 

Din zestrea neamului meu... cântec, joc şi poezie 
 

Organizator: Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” 

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” ,Sala de 

Lectură, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa de Cultură 

„Constantin C. Giurescu” din Odobeşti. 

Loc de desfăşurare: Sala Balada  

Expoziţii de carte: 1  

Nr. cărţi expuse: 30 

Rezumat: Marti, 15 ianuarie la Sala Balada a avut loc spectacolul 

de simţire românească „Din zestrea neamului meu...” cântec, joc şi 

poezie, organizat de Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, în 

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa de Cultură „Constantin C. 

Giurescu” din Odobeşti. În acest context Sala de Lectură a organizat 

o expoziție de cărti despre poetul Mihai Eminescu în holul central 

al Sălii Balada. 
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Temei şi dăinuire în cultura românească 

 
Organizator: Asociaţia Elevilor din Vrancea 

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” ,Sala 

de Lectură, Ateneul Popular,, Maior Gheorghe Pastia” 

Loc de desfăşurare: Ateneul Popular ,,Maior Gheorghe Pastia” 

Nr. participanţi: 80 

Nr. activități:1 

Rezumat: Duminică, 13 ianuarie 2019,  bibliotecarul Adrian 

Ţiglea a fost prezent la Ateneul Popular ,,Maior Gheorghe Pastia” 

din Focşani, la evenimentul cultural Temei şi dăinuire în cultura 

românească, organizat de Asociaţia Elevilor din Vrancea, şi a 

vorbit despre importanţa lecturii în viaţa tinerilor și necesitatea 

modelelor culturale în educația școlară. 

 

 

 

 

NOUTĂȚI editoriale 

Expoziție  
 

 

Organizator: Sediul central 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1  

Nr. cărţi expuse: 40 

Rezumat: Noutățile achiziționate au venit în sprijinul solicitărilor de lectură 

ale utilizatorilor Secției de împrumut la domiciliu adulți.  
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Proiect: Ora să ȘTIM 

Curs de formare bibliotecari publici 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret,  

Partener: Fundația Progress 

Colaboratori: Biblioteca Publică Adjud, Mărășești, 

Panciu, Homocea, Răcoasa, Năruja, Gugești, Bordești, 

Garoafa și Țifești.  

 Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 17 

Data/perioada: 18 ianuarie 

Rezumat:Vineri, 18 ianuarie 2019, Biblioteca 

Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea și Fundația 

Progress a organizat Cursul de formare pentru 10 

bibliotecari publici vrânceni care au intrat în Proiectul 

Național Ora să ȘTIM. 

 Cursul s-a desfășurat la Secția pentru copii și tineret a Bibliotecii Județene Vrancea și a fost 

susținut Maria Cristina Olaru –coordonator proiect în Vrancea cu participarea doamnei Claudia Șerbănuță 

– manager proiect Fundația Progress. 

 Timp de o zi, bibliotecarii care au dorit să intre în acest proiect, au învățat despre metodologia   

STEM (prescurtarea din limba engleză pentru Science, Techology, Engineering, Maths), despre alegerea 

temelor ȘTIM,  tehnici de lecturare, modele și metode de desfăsurare a activităților din Proiectul Ora să 

ȘTIM.  
Activitățile se vor derula în periada februarie- iunie în Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Homocea, 

Răcoasa, Năruja, Gugești, Bordești, Garoafa  
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CURS de limba și literatura italiană 

Organizator:  Centrul de Formare 

Colaboratori : Ana- Maria Petrea, voluntar 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 10 

Nr. Activități: 9 

Perioada : 22 ianuarie-14 mai 2019 

Cursul de limba italiană este dedicat copiilor cu vârste între 8 și 11 ani și se desfășoară pe 

parcursul a zece săptămâni, în fiecare zi de marți, de la ora 17 la ora 18. 

Voluntara bibliotecii, Ana-Maria Petrea a ghidat pașii celor mici spre minunata lume a limbii 

italiene, folosind cărțile aflate Centrul de Limbi Străine, jocuri și imagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURS de muzica:  Chitară, începători 

 

Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Răzvan Duță, voluntar 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 8 

Nr. activități: 5 

Perioada : 25 ianuarie-1 martie 

    Centrul de Formare din strada Maior Sava nr.4 a 

găzduit în fiecare vineri de la ora 17, cursul de chitară 

predat de Răzvan Duță, la care au participat copii cu 

vârste între 6 și 14 ani, dornici de cunoaștere și 

dezvoltare. 
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UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE - 24 

ianuarie 2019 
Expoziție 

 

Organizator: Sediul central 

Loc de desfăşurare: Sediul 

central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 16 

Nr. altfel de documente expuse: 

6 

Rezumat: Sărbătoarea Unirii 

Principatelor a fost marcată la 

Sediul central prin expoziții de 

cărţi și imagini, care au pus în valoare Unirea de la 1859,  cu prilejul 

împlinirii  a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. 

 

 

 

Focşanii şi Unirea 

Expoziție  
 

Organizator: Sala de Lectură 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Expoziţii de carte: 1  

Nr. cărţi expuse: 13 

Nr. altfel de documente expuse:30 

Rezumat:  La Sala de Lectură au fost realizate expoziții de carte care 

au pus în valoare Unirea de la 1859.   
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Sărbătoarea Unirii Principatelor a marcat prin cărţi și imagini 160 de ani de la Unirea Principatelor 

Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Făcliile Unirii 

Expoziție 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 
Expoziţii de carte: 1  

Nr. cărţi expuse: 15 

Nr. altfel de documente expuse: 20 

Rezumat:  La Secția pentru copii și tineret au fost realizate expoziții de 

carte și expoziții documentare care au pus în valoare Unirea de la 1859.   
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SCRIITORI LA CEAS ANIVERSAR: Ion Luca Caragiale 

  167 de ani de la naștere Expoziție 

 

Organizator: Sediul central 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1  

Nr. cărţi expuse: 60 

Nr. altfel de documente expuse: 19 

Rezumat: Expoziția organizată la Sediul central al bibliotecii a fost realizată cu prilejul împlinirii a 167 

de ani de la nașterea scriitorului Ion Luca Caragiale (30 ianuarie 1852 – 9 iunie 1912). 

Cărțile expuse din colecția Secției Împrumut la domiciliu adulți  au reflectat opera sa literară 

(teatru, momente și schițe, nuvele și povestiri, proză fantastică), corespondență, opere complete etc. 

Seria  Scriitori la ceas aniversar  are ca scop promovarea marilor personalități ale culturii române 

și străine și a operelor lor aflate în colecțiile Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea. 
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FEBRUARIE 
 

Atelier de lectură în familie 
Ziua internațională a cititului împreună  

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 21 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 17 

Nr. altfel de documente expuse: 18 

Data/perioada: 1 februarie 

Rezumat: Pentru al treilea an consecutiv, Biblioteca 

Județeană Vrancea s-a alăturat inițiativei 

comunității Citim Împreună România și a marcat  Ziua Internațională a Cititului Împreună – ZICI 

– printr-un Atelier de lectură în familie, cu voce tare, la care au fost invitați să participe copiii cu vârsta 

cuprinsă între 3 și 10 ani, însoțiți de părinți sau bunici.  

Derulat în cadrul proiectului ORA SĂ ȘTIM, Atelierul de lectură în familie şi-a propus să ofere 

copiilor prilejul de a descoperi lumea fascinantă a 

ştiinţelor observând, adresând întrebări, formulând 

idei şi ipoteze legate de știință, tehnologie, 

informatică şi matematică (ŞTIM). 

Copiii au descoperit lumea fascinantă a ştiinţei prin 

intermediul experimentelor şi activităţilor practice. 

Atelierul a avut în vedere dezvoltarea limbajului, 

lărgirea ariei de cunoaștere, stimularea și 

dezvoltarea creativității și a gândirii libere. 

Organizată de către LitWorld şi marcată 

anual în întreaga lume, începând cu anul 2012, Ziua 

Internațională a Cititului Împreună este un eveniment global la care participă milioane de oameni din 

peste 100 de ţări. 
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Călătorie prin Curcubeu    

Proiect Ora să ŞTIM 

 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 12 

Data/perioada: 7 februarie 

Rezumat: 7 februarie 2019, primele două întâlniri din 

proiectul Ora să ŞTIM la Secția pentru copii și tineret a 

Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, care a 

adunat copii veseli, curioși și nerăbdători să învețe ceva nou 

la atelierele de lectură.  

Am făcut împreună o Călătorie prin Curcubeu și am aflat din 

câte culori este format, cât de departe sau aproape este de 

noi, despre forma lui și unde se ascunde de ochii noștri, 

despre ordinea culorilor și despre ROGVAIV, cuvântul pe 

care îl formează. 

Am aflat povestea celor 7 orașe colorate, am ghicit numele 

fiecăruia 

și am 

colorat 

harta 

curcubeului. Ne-am distrat împreună amestecând 

formele geometrice, literele, numerele, apa și culorile și 

am reușit să descoperim gustul dulce al curcubeului.  
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  Atelier de lectură - Ceasul 
Proiect Ora să ŞTIM 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 9 

Data/Perioada: 14 februarie 

Rezumat: Ora să ȘTIM, activitatea 3, Biblioteca Județeana 

Duiliu Zamfirescu Vrancea, grupa 7-10, Secția copii și 

tineret. 

BUBURUZA morocănoasă, am citit împreună despre 

călătoria cu peripeții a gărgăriței morocănoase, am vorbit 

despre trecerea timpului, despre cum este el împărțit, despre forma ceasului și am trecut ușor la partea 

practică. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier de lectură - Bunele maniere,  timpul 
Proiect: Ora să ŞTIM  

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 5 

Rezumat: 14 februarie, Ora să ȘTIM, activitatea 4, , grupa 

3-6 ani 

  Am lecturat 

o poveste și 

am  am 

călătorit împreună cu personajul principal și am vorbit 

despre cum trebuie să ne comportăm, despre formule de 

politețe, despre cei din jurul nostru și despre exemplul 

personal. 

Am răspuns pe rând la întrebări curioase despre ce 

să facă atunci când sunt amenințați, despre cum să 

reacționeze și cui pot cere ajutorul.  
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Ziua Îndrăgostiților de muzică și poezie 

 

Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Răzvan Duță 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Nr. participanți:15 

Nr. activități:1  

Expoziţii de carte:1 

Nr. cărţi expuse: 23 

Nr. altfel de documente 

expuse:67  

Rezumat:  Joi, 14 februarie 2019, 

a avut loc la Sala de Lectură a 

Bibliotecii, începând cu ora 

17.00, evenimentul Ziua 

Îndrăgostiţilor de muzică și 

poezie, spre a sărbători iubirea, 

lumina poeziei şi a cântecului de 

dragoste, în universul magic al 

Bibliotecii şi al cărţii. Poeziile s-

au împletit 

armonios cu 

muzica folk în 

interpretarea 

chitaristului 

Răzvan Duţă.  

Ne-am  bucurat împreună de lirica de dragoste 

a poetului Grigore Vieru, care exprimă un profund 

ataşament faţă de Om, între motivele poemelor sale 

amintind iubirea, iubita, casa părintească, neamul 

românesc. 

 

Din literatura de dragoste 
Expoziție 

 

Organizator: Sala de Lectură 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Expoziții: 1 

Nr. altfel de documente expuse: 40 

Rezumat: Joi, 14 februarie 2019, expoziție realizată 

de bibliotecarii Sălii de Lectură pentru a marca ,,Ziua 

îndrăgostiților”. 
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 Mari personalități ale culturii române 
Proiect: Cenaclu cultural 

 

Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Asociația elevilor din Județul Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură a Bibliotecii 

Nr. participanţi: 10  

Expoziţii de carte: 1  

Nr. cărţi expuse: 20 

Rezumat: Sâmbătă, 16 februarie 2019, începând cu ora 15.00, a 

debutat Cenaclul cultural  ,,Mari personalități ale culturii române” - 

având ca scop promovarea şi dezbaterea ideilor cuprinse în operele 

unora dintre marile nume ale culturii noastre naţionale.  

Proiectul, propus tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 25 de 

ani, s-a derulat în parteneriat cu Asociaţia Elevilor din Judeţul Vrancea 

și Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, și a fost 

coordonat de Adrian Ţiglea, P.R.- ul Bibliotecii.  

Tinerii vrânceni au fost invitati la prima întâlnire la Sala de Lectură a Bibliotecii, din Strada Maior 

Sava nr. 4, la o discuţie liberă despre personalitatea şi opera lui Mircea Eliade. 

 

CLUBUL COPIILOR CREATIVI 
 

Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Mihaela Goleșteanu, Marinela 

Borțum, Alexandra Burlacu- voluntari 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 16 

Nr. Activități: 3 

Perioada : 15 februarie-15 martie 2019 

Clubul copiilor creativi a cuprins  3 activități 

și a fost coordonat de voluntarele Bibliotecii, Mihaela 

Goleşteanu, Marinela Borţum și Alexandra Burlacu, 

care i-au învăţat pe copii cu vârste între 7 și 12 ani 

tainele hand-made-ului. 

Atelierele s-au desfășurat o 

dată pe săptămână, timp de 1 oră și 

jumătate, timp în care copii au 

deprins arta confecționării 

mărţişoarelor, felicitărilor şi a 

diverselor obiecte decorative, care 

au darul de a aduce zâmbet în suflet 

şi a-i încuraja pe copii să-şi 

descopere şi cultive talentele. 
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 Ipostaze ale rostirii şi scrierii în limba română actuală - autor Jan Pavel 
Lansare de carte 

  

Organizator: Sediul Central  

Colaboratori: Editura Salonul literar 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 85 

Rezumat:  Sediul Central al Bibliotecii a găzduit 

marţi, 19 februarie 2019, începând cu ora 15, la 

Sediul Împrumut la Domiciliu Adulți “Virgil 

Huzum”, lansarea volumului Ipostaze ale rostirii 

şi scrierii în limba română actuală, a autorului 

Jan Pavel, apărută în anul 2019 la Editura Salonul 

Literar Vrancea. Cartea ne-a introdus în universul 

limbii române, făcându-ne cunoscute, între altele, 

greşelile frecvente care se ivesc în folosirea limbii 

române actuale şi cuvintele uzuale şi neuzuale 

prezente în limba noastră.  

Invitaţi la această manifestare culturală au 

fost oamenii de cultură vrânceni Culiţă Ioan Uşurelu, 

directorul Editurii Salonul Literar Vrancea, 

prozatorul Radu Borcea şi poeţii Ion Apostu şi 

Petrache Plopeanu, care au vorbit despre autor şi despre cartea acestuia. 
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Brâncuși, sculptorul sufletului românesc - 143 de ani de la naştere  
Personalități la ceas aniversar  

Expoziție 

 

Organizator: Sediul central 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 2 

Nr. cărţi expuse: 196 

Nr. altfel de documente expuse: 54 

Rezumat: „Ziua Brâncuşi” a fost celebrată la Sediul central al 

bibliotecii marți, 19 februarie 2019, prin organizarea unor expoziţii de 

documente despre marele sculptor român, din colecţiile Sălii de artă 

și ale Secției de împrumut la domiciliu adulți, cu prilejul împlinirii a 

143 de ani de la naşterea artistului român (19 februarie 1876, Hobița, 

județul Gorj – 16 martie 1957, Paris, Franța). 

Expoziţiile au cuprins imagini din atelierul personal al 

creatorului, ilustrate ale lucrărilor acestuia şi o selecţie de peste 70 

cărţi care evocă personalitatea artistului: “Brâncuşi-Brâncuşi”, 

“Brâncuşiana”, ”Brâncuşi : Amintiri şi exegeze”, “Paşi pe nisipul 

eternităţii”, “Universul formelor lui Brâncuşi”, 

“Brâncuşi şi tradiţiile populare româneşti”. 

Constantin Brâncuşi, unul dintre cei mai 

mari sculptori ai secolului XX, a avut o contribuţie 

impresionantă la înnoirea limbajului şi viziunii 

plastice în sculptura contemporană şi a fost ales 

membru postum al Academiei Române. 

“Sărutul”, “Poarta Sărutului”, “Coloana 

Infinitului”, “Masa Tăcerii”, “Rugăciunea”, 

“Adam și Eva”, “Muza Adormită”, “Pasărea 

Măiastră”, “Domnişoara Pogany” sau “Faţǎ de 

Copil” sunt câteva din cele mai importante şi 

renumite opere din creaţia sa. 

Expoziția realizată cu măiestrie de 

bibliotecara  Daniela Atanasiu  a fost vizitată și 

apreciată de un număr foarte mare de utilizatori ai 

bibliotecii, atît în mediul online cât și la sediul 

bibliotecii.  
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Brâncuși – sculptorul sufletului românesc 
Vernisaj expoziție 

 

Organizator: Sediul central 

Colaboratori: Liceul cu Program Sportiv din Focșani, utilizatori ai 

Bibliotecii 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 60 

Rezumat: Marți, 19 februarie 2019, de “Ziua Brâncuși,  un grup 

de 50 de elevi ai claselor a X-a de la Liceul cu Program Sportiv 

din Focșani au vizitat biblioteca și au participat la vernisajul 

expoziției “Constantin Brâncuși - Sculptorul sufletului românesc” 

realizată la Secția de Împrumut la domiciliu adulți. Periodice. 

Elevii au fost însoțiți de profesorii Ionel Agrigoroaiei, 

director adjunct al Liceului, Tatiana Solomon – profesor limba 

română și Gabriela Bordei – profesor pregătire sportivă teoretică. 

La vernisajul expoziției au participat și utilizatori ai 

bibliotecii. 
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Atelier de lectură - Paianjenul cel harnic 
Proiect: Ora să ŞTIM  

 

Organizator: Sala de Lectură  

Loc de desfăşurare: Sala de Lectură 

Nr. participanți: 9 

Nr. activități: 1 

Rezumat: Joi, 21 februarie, a avut loc primul atelier din cadrul 

proiectului național Ora să ȘTIM 

la Sala de Lectură a Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea, 

coordonat de 

bibliotecarele Adriana 

Bran și Mihaela Onu-

Postică.           Copiii cu 

vârsta între 7 și 10 ani 

au descoperit care este 

de fapt rolul 

păianjenilor, au ascultat povești și poezii despre aceștia 

apoi au confecționat pânza de păianjen. 
 
  

 

Atelier de lectură - Albinele și trântorii 

Proiect: Ora să ŞTIM  
 

Organizator: Sala de Lectură  

Colaboratori: apicultor Constantin Oprea 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Nr. participanți: 8 

Nr. activități:1 

Rezumat:  Joi, 28 februarie a avut loc activitatea din cadrul proiectului Ora să ȘTIM, cu tema ”În 

stupul de albine”. Bibliotecarele Adriana Bran și Mihaela Onu-Postică le-au citit copiilor povestea 

”Albinele și trântorii” de Lev Tolstoi și au organizat un atelier dinamic și interactiv, în care albinele 

au venit în bibliotecă. Preotul și apicultorul Constantin Oprea le-a prezentat copiilor stupul, ramele, 

obiectele pe care le folosește pentru a recolta mierea și copiii au degustat produsul muncii micilor 

culegătoare de polen-miere, polen și căpăceală. 
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CLUB DE LECTURĂ în limba engleză 
 

Organizator: Centrul de Formare 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 10 

Nr. activități: 21 

Perioada: 19 februarie-13 decembrie 2019 

Rezumat: Clubul de lectură în limba engleză a fost organizat pentru copiii 

cu vârste între 7 și 11 ani, care în fiecare zi de marți au citit si ascultat povești 

în limba engleză, au dezlegat ghicitori și au participat la jocuri interactiv-

educative. Scopul acestui club a fost dezvoltarea vocabularului și a 

creativitatății. Clubul a fost coordonat de bibliotecara Diana Rădună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB de lectură și teatru pentru seniori 
 

Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Corina Adam, bibliotecar 

Loc de desfăşurare: Centrul de 

Formare 

Nr. participanţi: 7 

Nr. activități: 20 

Perioada : 26 februarie-12 noiembrie 

Clubul de Teatru-Lectură este dedicat 

seniorilor vrânceni care își doresc să petreacă timp de calitate la bibliotecă, 

să își pună în valoare 

capacitatea de atenție și 

memoria, interpretând 

piesele de teatru ale dramaturgilor români. Clubul s-a 

desfășurat la Centrul de Formare în fiecare zi de marți, 

între orele 10-11,30 coordonat de bibliotecara Corina 

Adam. 
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Concursul național de creaţie literar“Oana  Diana  Renea” 
Festivitatea de premiere 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Gimnazială nr. 3, Asociația 

Nevăzătorilor din România, filiala Vrancea 

Loc de desfăşurare: Școala Gimnazială nr. 3 

Nr. participanţi: 72 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 13 

Nr. altfel de documente expuse: 16 

Rezumat: 

Festivitatea de premiere a Concursului  național 

de 

creaţie literară  “Oana  Diana  Renea”, a avut loc 

miercuri, 20 februarie, la Școala nr. 3 din Focșani,  

care din această toamnă va purta numele scriitoarei 

Oana-Diana Renea. 

Această ediție a concursului a însumat peste 70 de 

lucrări, din 7 județe din țară: Botoșani, Brăila, Buzău, 

Constanța, Galați, Suceava și Vrancea. Din  județul 

Vrancea au participant 21 de elevi, cu 31 de lucrări  

Au fost premiați copii talentați și creativi care 

au convins membrii juriului prin poeziile frumoase inspirate de plăcerea lecturii dar și  prin originalitatea, 

ritmul și muzicalitatea versurilor. Acest eveniment a strâns împreună elevi, profesori, bibliotecari și 

parteneri de suflet ai Bibliotecii Județene Vrancea: prof. Florin Tudose  - director Școala Gimnazială nr. 

3,  Margareta Tătăruș - manager al Bibliotecii Județene Vrancea, conf. univ. dr.  Costică Neagu și prof. 

Valeriu Anghel - membrii ai juriului, Teodora Fîntînaru - inițiator concurs,  prof. Afrodita Renea – mama 

scriitoarei, Dorina Nanu - președinte Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Vrancea și Olaru Maria 

Cristina - organizator concurs. 

 Momentul dedicat poetei a fost pus în scenă de elevi ai Școlii nr. 3 Focşani, coordonați de prof. 

Batog Emilia și Emilia Cașu și elevi ai Liceului Special pentru deficienți de vedere Buzău, coordonați de 

prof. Adriana Leca și Laura Mirela Ursu. 
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Atelier de lectură - Simțurile: tactil  
Proiect: Ora să ŞTIM  

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 10 

Rezumat: 21 februarie, atelierul  5 Ora să ȘTIM, grupa 7-

10 ani.  Lectura din cartea Autobuzul magic, cutia cu 

răspunsuri și copiii receptivi au făcut minuni la acest 

atelier de cunoaștere și explorare a simțurilor. Subiectul 

fiind vast ne-am oprit doar la simțul tactil.  
Copiii  și-

au examinat  degetele cu lupa  și au dus acasă un set de 

amprente. Am ascultat o poezie citită cu mâinile în 

limbaj Braille apoi am ales un cuvânt pe care l-am 

transcris în acest limbaj folosit de persoanele 

nevăzătoare. A fost o experiență interesantă din care i au 

învățat cât de important este fiecare simț în parte și cât 

de norocoși sunt.Exploratorii noștri au reușit să 

identifice prin simțul tactil și să descrie câte două  sau 

trei obiecte, diferite cu amănunte: cald sau rece, mare 

sau mic, tare sau moale, metal, lemn, pânză, sticlă, ceramică sau  plastic, aspru sau neted etc. 

 

 

Atelier de lectură - Simțurile: gustul 

Proiect: Ora să ŞTIM  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 5 

Rezumat:21 

februarie, Ora 

să ȘTIM, 

atelierul  6, 

grupa 3-6 ani, Secția copii și tineret  - Biblioteca 

Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea. 

Ora să știm ne-a făcut să simțim și la această 

activitate i-am cunoscut pe Cei 7 papă-lapte, am 

vorbit despre familie,   despre preferințe culinare, 

despre ajutorul pe care putem să îl dăm părinților și 

despre simțul gustului. 
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Dragobetele, zeul mioritic al iubirii 

Expoziție 

 

Organizator: Sediul central 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 30 

Nr. altfel de documente expuse: 9  

Rezumat: Expoziția realizată în data de 24 februrie 2019 a avut ca scop 

promovarea colecțiilor Secțiilor de 

împrumut la domiciliu adulți și 

Periodice, a cunoașterii Legendei 

Dragobetelui,  a obiceiurile pe care ar 

trebui să le urmăm de Dragobete pentru 

a ne bucura de iubire și preaplin pe tot 

parcursul anului, dar și ce nu avem 

voie să facem în această zi. Sub 

semnul Dragobetelui, Revista “AVANTAJE”, aflată în colecțiile 

Sălii Periodice „Leon Kalustian”, a pus la dispoziția celor interesați, 

un amplu articol, despre „Iubiri celebre de altădată”: Regele Mihai 

și Regina Ana, Principele Ferdinand și Elena Văcărescu, Irinel 

Liciu și Augustin Doinaș, dar și trei 

iubiri din lumea literară – Mihai 

Eminescu și Veronica Micle, George Topârceanu și Otilia 

Cazimir, Camil Petrescu și Cella Serghi. 
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MARTIE 

 

 Monumente ecleziastice din zid în zona Vrancei 

 din secolele XVII-XVIII -  autor Aurel Nicodei 
Lansare de carte  

 

Organizator: Sediul central,  Editura Salonul Literar Vrancea  

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 40 

Altfel de expoziţii: 1  

Nr. altfel de documente expuse: 10 

Rezumat: Joi, 7 martie 2019, Sediul central al Biblioteci Județene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a 

găzduit evenimentul de 

lansare a volumului 

„Monumente ecleziastice 

din zid în zona Vrancei din 

secolele XVII-XVIII”, scris 

de istoricul focşănean Aurel Nicodei şi apărut în Anul 

Centenar, în condiţii grafice de excepţie, la Editura 

Palatul Culturii din Iaşi. 

Alături de autor, au participat, în calitate de 

invitați, prieteni și colaboratori: Janine Vadislav 

(scriitoare), dr. Florinel Agafiţei (istoric), dr. Costică 

Asăvoaie (cercetător ştiinţific, prefaţatorul lucrării), 

Florin Micu Iliescu (profesor), Dorin Cristea 

(profesor, Inspector Şcolar General al IŞJ Vrancea) şi 

dr. Romeo-Valentin Muscă, directorul Casei de 

cultură „Constantin C. Giurescu” din Odobeşti, care a 

fost moderatorul evenimentului.   La întâlnire a participat și a ținut o alocuțiune domnul Ionel Cel-Mare, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea. 
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Atelier de lectură - Universul 

Proiect: Ora să ŞTIM  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 9 

Rezumat:7 martie, Ora să ȘTIM, atelierul 10, grupa 7 

- 10 ani, Secția copii și tineret am explorat cu pași 

micuți universul și ne-am oprit la sistemul solar. 

Atelier unde am învățat lucruri interesante despre 

planetele sistemului nostru solar, am pornit de la lectura cărții Spațiul în 3 dimensiuni și am răsfoit și 

Incredibila călătorie spre marginea Universului, Sistemul solar, Misiune către Lună, Nu știam că poți 

sări mai sus pe Lună și Spațiul. Am vorbit despre fiecare planetă în parte, despre particularitățile lor, 

mărime, culoare, din ce sunt formate sau ordinea lor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de lectură - Sistemul Solar 

Proiect: Ora să ŞTIM  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 6 

Rezumat: 7 martie, atelierul 11, grupa 3-6 ani, la Secția 

copii și tineret a venit rândul celor mici să cunoască 

UNIVERSUL prin  observații simple, pe înțelesul lor. 

 Am mers Hai-hui prin Univers, am explorat 

sistemul solar și am călătorit împreună cu Ursula de la o 

planetă la alta, am vorbit despre mărimi culoare și cât de 

aproape suntem de soare.  
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Atelier de lectură - Mediul 
Proiect: Ora să ŞTIM  

 
Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori:  

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Nr. participanți: 9 

Nr. activități: 1 

Rezumat: Joi, 7 martie 2019  a avut loc activitatea cu 

tema "Albinuţele lucrătoare”. 

Bibliotecarele Adriana Bran și Mihaela Onu-Postică 

le-au citit copiilor povestea "Ce înseamnă să fii regina 

albinelor?" şi au realizat, împreună cu copiii, 

mărţişoare-albinuţe pentru mămicile-regine.  

 

Un vers, o floare şi un gând bun pentru mame 
 

Organizator: Sala de Lectură  

Colaboratori: Şcoala "Alexandru Vlahuţă" Focşani 

Loc de desfăşurare: Sala de Lectură 

Nr. participanți: 36 

Nr. activități: 1 

Rezumat: Vineri, 8 martie, în cadrul proiectului 

"Pentru mame cu dragoste şi dor" elevii clasei a IV-

a B de la Şcoala "Alexandru Vlahuţă" din Focşani, 

coordonaţi de doamna profesoară pentru învăţământ 

primar Olimpia Virginia Danciu au adus un omagiu 

mamelor printr-un program de versuri, cântece şi o piesă 

de teatru. 
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Mari personalități ale culturii române 
Proiect - Cenaclu cultural 

 

Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Asociația elevilor din Județul 

Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură a 

Bibliotecii 

Nr. participanţi: 8 

Rezumat: Sâmbătă, 9 martie, la Sala de 

Lectură, în cadrul proiectului „Mari 

personalități ale culturii române” am dezbătut 

tema „Sacrul şi Profanul” în opera lui Mircea 

Eliade. 

 

 
 

Eveniment editorial 

Lansare de carte 

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, 

Sala de Lectură  

Colaboratori:Editura Pavcon din Bucureşti 

Nr.participanți: 20 

Nr. activități: 1 

Rezumat: Duminică, 10 martie 2019, la Sala de lectură a Bibliotecii, 

Editura Pavcon din Bucureşti, al cărui director este Constantin D. 

Pavel, a prilejuit lansarea a trei autori de literatură S.F. originari din 

Focşani şi a unei Antologii S.F. Este vorba despre Ana-Veronica 

Mircea, Florin Purluca şi Florin Giurcă. Au lecturat din creaţia 

autorilor: Olimpia Săpunaru, Maria Magdalena Bîgiu-Diaconu şi 

Marian Popa. 
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Atelier de lectură - Atmosfera 

Proiect: Ora să ŞTIM  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 10 

Rezumat: 14 martie, Ora să Știm, atelierul 10, grupa 

7 - 10 ani, atelierul de lectură presărat cu 

elemente de educație STEM. Am vorbit despre 

vreme,  aer, atmosferă,  fotosinteză și circuitul 

apei în natură și ne-am delectat cu experimente 

individuale. Am ieșit cu toții câștigători  cu mai multe cunoștințe despre atmosferă și fenomene ale 

naturii.  

 

 

Atelier de lectură - Măsurători 
Proiect: Ora să ŞTIM  

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 5 

Rezumat: 14 martie, ORA SĂ ȘTIM – Măsurători 

și mărimi cu  Dragoș, Daria, Izabel, Darius și 

Teodor de la mic la mare sau invers cum am reușit să 

ne așezăm.Am citit din  cartea Cei șapte papă lapte și 

astăzi am reușit să terminăm povestea. Ne-am distrat 

copios încercând să ghicim înălțimea și greutatea și 

apoi cu mic, cu mare, ne-am măsurat, cântărit și am 

vorbit despre metri și  kilograme ca niște cunoscători. 
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 Proiect - CODE KIDS 
 

Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Fundația Progress, Bistrița 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 20 

Nr. activități: 40 

Perioada: 14 martie-14 decembrie 2019 

Rezumat: Joi, 14 martie 2019, la Centrul de Formare al Bibliotecii Județene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a avut loc prima întâlnire a clubului Code Kids 

2019, coordonat de bibliotecara Diana Rădună. 

Dornici să învețe lucruri noi, programare prin joc și să dobândească 

cunoștințe digitale și STEM, copiii de la acest club vor avea întâlniri săptămânale de câte două ore. 

CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice este un proiect al Fundației Progress din Bistrița 

realizat în parteneriat cu Asociația ETIC din Cluj și având sprijinul financiar al Fundației Româno-

Americane. Proiectul se va derula în intervalul 2018-2020. 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea face parte din acest proiect din anul 2018 și are 

două cluburi de avansați și o grupă de începători. 
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Strategia serviciilor comunitare 

Curs bibliotecari coordonatori proiect CODE Kids 

 

Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Fundația Progress, Bistrița 

Loc de desfăşurare: Sala de Lectură 

Nr. participanţi: 10 

Nr. activități: 1 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea şi Fundația Progress din Bistriţa a organizat, 

vineri, 15 martie 2019, în cadrul proiectului CODE 

Kids, cursul gratuit „Strategia Serviciilor 

comunitare’’, adresat bibliotecarilor coordonatori din 

județul Vrancea ai proiectului CODE Kids şi susţinut 

de Ovidiu Ana, director formare Fundaţia Progress. 

Scopul acestui training a fost acela de a 

dezvolta competențele bibliotecarilor locali în lucrul 

eficient cu comunitatea și de a-i ajuta să 

conștientizeze importanța serviciilor inovative de 

bibliotecă astfel încât să obțină o implicare mai 

ridicată din partea partenerilor, părinților și copiilor 

în activitățile desfășurate la bibliotecă. 

La acest curs au participat bibliotecari 

coordonatori din județul Vrancea ai proiectului CODE Kids de la Biblioteca Comunală Gugești, 

Biblioteca Orășenească Mărășești, Biblioteca Comunală Boghești, Biblioteca Comunală Bordești, 

Biblioteca Comunală Vidra, Biblioteca Orășenească Panciu, precum şi bibliotecari de la Biblioteca 

Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

 

Atelier de lectură - Respirația 

Proiect: Ora să ŞTIM  

 

Organizator: Sala de Lectură  

Loc de desfăşurare: Sala de Lectură 

Nr. participanți: 9 

Nr. activități:1 

Rezumat: Joi, 21 martie 2019, a avut loc 
activitatea Sănătatea aparatului respirator. Copiii 
au învățat despre elemente de anatomie şi fiziologie 
ale aparatului respirator şi au constatat, graţie unui 
experiment, efectele nocive ale fumatului asupra 
organismului omenesc 
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Școala de reporteri -  CODE KIDS 

 
Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Fundația Progress, Bistrița 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 12 

Nr. activități: 1 

Perioada: 15-16 martie 2019 

Rezumat: Vineri 15 martie şi sâmbătă, 16 martie 

2019, la Centrul de Formare al Bibliotecii Judeţene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, s-a organizat cursul 

Școala de Reporteri SDG, susţinut de Alin 

Grămescu. 

          Cursul a avut drept scop instruirea copiilor din judeţul nostru, spre a deveni juniori în social media 

sau jurnaliști. Au participat copiii: Ştefania Cioară, Alexandru Ursu, Sabina Pogan, Miruna Costache, 

Roxana-Geta Agache, Gheorghiță Alexandru Agache, Ștefania Agache, Andrei Isofache, Cristian 

Marinescu, Daria-Stefani Coman, Ioana Galan.  

Aceştia au învățat, pe baza noţiunilor de scriere creativă, cum să realizeze materiale video, audio și scrise. 

 

 

Atelier de lectură - Curcubeul 
Proiect: Ora să ŞTIM  

 

Organizator: Sala de Lectură  

Colaboratori:  

Loc de desfăşurare: Sala de Lectură 

Nr. participanți: 7 

Nr. activități:1 

Rezumat:  Joi, 14 martie 2019, a avut loc atelierul de lectură și 

știință din cadrul proiectului „Ora să ȘTIM”, Curcubeul, coordonat 

de bibliotecarele 

Adriana Bran și 

Mihaela  Onu-

Postică. 

Copiii s-au 

familiarizat cu 

procesul de formare a curcubeului, au descoperit 

culorile prin intermediul lecturii „Călătorie prin 

Curcubeu” de Andreea Demirgian și au făcut 

experimente utilizând coloranții alimentari. 

La final au realizat un curcubeu din hârtie colorată. 

Minunată Oră de Povești la Bibliotecă! 
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Enescu și hora razelor de soare 

Atelier de povești 
      

Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Cristina Andone, trainer de creativitate și 

activist educațional 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 55 

Nr. Activități: 2 

Rezumat : Luni, 18 martie 2019, Biblioteca Județeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea la Centrul de Formare din 

strada Maior Sava nr. 4, a organizat  două ateliere de povești 

și muzică enesciană dedicate elevilor Şcolii „Anghel 

Saligny” din Focşani şi Şcolii Gimnaziale Bilieşti, susţinute 

de scriitoarea Cristina Andone. Cu acest prilej, au fost 

prezentate asistenţei costume populare autentice, iar 

participanţii s-au bucurat de o sesiune de autografe oferite 

de autoare. 

Poveștile scrise de Cristina Andone îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine personalitatea muzicii lui 

Enescu, prin asocieri de imagini, emoții și situații. În compania scriitoarei, copiii vor învăța despre 

perseverență, răbdare, grijă și muzica lui George Enescu, familiarizându-se, în acelaşi timp, cu 

instrumentele muzicale, elementele de teorie muzicală şi atmosfera specifică unui concert de muzică 

clasică. 

Cristina Andone este scriitor, activist educational şi trainer de creativitate. Cărțile sale, reunite în colecţia 

”Poveşti din Pădurea Muzicală”, vândute în 120.000 de exemplare, îşi propun să îi familiarizeze pe copii 

cu muzica clasică printr-o metodă pedagogică originală - ‘audit de brand muzical’. Cele nouă cărţi despre 

muzica marilor compozitori împletesc planificarea strategică de marketing cu teoria muzicală în poveşti 

armonioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/photos/a.197416766996084/2536188389785565/?type=3&eid=ARArTheKY7NXdHKpnYO_WjLk9vw48kwKkHunqj4k7kl0kzPMtMQt9wHUxU3KjPJKf8TM_ln6CfK4HCbP&__xts__[0]=68.ARCtfOgabzlZSFtg6ElolzOgqv6tLcy3GmgmMTv6tXm-VCaf_4mk3ynjtGw_oxP1cygSdr281C-2Qz0lBVSV1EJ_dIKZBZ5yB6sTG842lpWQMAakVzOhF-CQUsbPnHbpqza_Q5DEp0k-ovHasLOVNrZF5T08arhuShLqRj5HtP9YIc_tYPtZdUwD4KVgSNPNlbaFS-poivlqT96NZGDFkaGaEp8Yup9B4EVNJCb2iPvdBCEBi9j0ps3_X8nUGDomz26fQkbwyw5ggYf-RMBIuvFQ-EOGUfi1SLXupdD28dWlcKF_kidJNcjl3XUk0keu1yreLGtL78_YtVY4MJHiut_7LA&__tn__=EEHH-R
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MOZAIC POETIC 

Ziua internațională a poeziei 
 

Organizator: Sediul central  

Colaboratori: Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza; 

prof.dr.Ana Maria Norocea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 16   

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 36 

Rezumat: Secțiile 

„Împrumut la domiciliu 

adulți. Periodice” și 

„Colecții speciale” au sărbătorit poezia, pe 21 martie 2019,  alături de 

elevii claselor a VII-a, a X-a și a XI-a de la Colegiul Național „Alexandru 

Ioan Cuza”, coordonați de doamna prof. dr. Ana Maria Norocea. 

Elevii și-au reunit talentele și au făcut o incursiune în lirica 

românească prin intermediul lecturilor din opera poeților Lucian Blaga, 

Vasile Voiculescu, Nichita Stănescu. Textele alese au reprezentat arte 

poetice, scrieri menite să exprime o viziune artistică și filosofică asupra 

creatorului de poezie și creației sale. Lecturile au fost urmate de scurte comentarii pe marginea lor, 

ilustrând modul în care adolescenții contemporani 

receptează poezia. 

 La întâlnirea cu poezia au participat elevi 

care la finalul întînirii, ei au primit în dar, din partea 

bibliotecii, cărți de poezii ale scriitorilor vrânceni  

De asemenea, cu prilejul împlinirii a 170 de 

ani de la naștere, a fost evocată personalitatea 

scriitorului și diplomatului focșănean Dumitru 

(Dimitrie) Constantin Ollănescu-Ascanio, membru al 

Academiei Române. 

Expozițiile de carte de poezie dedicate 

scriitorilor vrânceni de ieri și de azi au întregit 

„mozaicul poetic” organizat în onoarea poeților și a 

poeziei. Pe parcursul zilei au putut fi audiate voci din 

fonoteca de aur recitând din marea poezie 

românească, din colecția Multimedia a Bibliotecii 

Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 
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Viață și creație 

Ziua internațională a poeziei 

 

Organizator: Asociația Elevilor din Judeţul Vrancea 

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Ansamblul 

Folcloric „Ţara Vrancei”, Inspectoratul Școlar Judeţean Vrancea, Liceul de Arte 

„Gheorghe Tattarescu” din Focşani și platforma civică apolitică „Împreună” 

Loc de desfăşurare: Sala Balada 

Nr. participanţi: 100  

Nr. activități: 1 

Expoziție de carte: 1 

Nr. cărți expuse: 30 

Rezumat: 21 martie 2019, începând cu ora 18, a 

avut loc la Sala Balada evenimentul cultural „Viaţă 

şi Creaţie”, dedicat Zilei Internaţionale a Poeziei, 

care a inclus un moment poetic şi unul muzical. 

Elevii au recitat fragmente din lirica lui Lucian 

Blaga, Vasile Stoica, Nichita Stănescu, Ana 

Blandiana, Magda Isanos, Vasile Voiculescu, George Topârceanu şi Octavian Goga. A fost o seară de 

suflet închinată deopotrivă poeziei şi poeţilor-eroi ai neamului românesc, cuvântul de deschidere a 

aparţinut lui Adrian Ţiglea, P.R.-ul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.  
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Ora să ȘTIM - Cartografiere și hărți 
Festivitatea de premiere - seria I 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Colaboratori: Primăria Focșani, Centrul național de 

informare și promovare turistică 

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 19  

Rezumat: Joi, 21 martie ne-am unit forțele într-o 

întâlnire între cele două grupe, mici și mari.  Alături 

de părinți am premiat participanții pentru 

perseverență, curiozitate și curaj și am trecut la 

treabă. 

S-au cunoscut, au vorbit de pasiuni, au împărtășit 

experiențe, au aflat ce au lucrat pe fiecare grupă și au făcut 

un top al activităților preferate de la Ora să Știm.  

Activitățile nominalizate și câștigătoarele de la 

această serie: Sistemul solar – pentru cei mari și 

Simțurile, gustul – pentru cei mici. Și pentru că am făcut 

cunoștință iar tema zilei a fost Hărți și cartografiere,  am 

aflat și strada pe care locuim.  

Mulțumim Primăriei Focșani și Centrului național 

de informare și promovare turistică, care ne-au pus la dispoziție harta Focșaniului. 

După ce au aflat la ce sunt necesare hărțile , cât de utile sunt ele  și cele 4 puncte cardinale au 

pornit încet la drumeție pe harta orașului Focșani și am punctat cu verde ȘTIM fiecare stradă pe care 

locuiesc cetățenii ȘTIM.  
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Vizită profesională - Biblioteca Comunală Bordești 

 
Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Elena Moldoveanu, Bibliotecar  

Loc de desfăşurare: Biblioteca Comunală Bordești 

Nr. participanţi: 10 

Nr. Activități: 2    

Rezumat: Marți 26 martie 2019, Biblioteca Comunală 

Bordești s-a alăturat proiectului dedicat copiilor din 

zonele rurale și urban mici, „Code Kids - copiii fac 

coding în bibliotecile publice” și a creat o grupă de 10 

copii, care vor lucra pe platforma code.org pentru a descifra misterele programării. 

Biblioteca Județeană a fost mentor al acestui proiect, iar la această primă activitate comună, copiii 

au fost învățați să creeze un cont pe code.org și cum să urmărească prin facebook temele date de Fundația 

Progress. 

 

Dezvoltarea inteligenței emoționale 
Curs adresat voluntarilor 

 

Organizator: Centrul de Formare 

Colaboratori : Mihail Pricop, Training Manager 

Fundația Autonom 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 14 

Nr. Activități: 1 

Rezumat:      Joi, 28 martie 2019, la Centrul de 

Formare a avut loc Cursul Dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale, livrat de Mihail Pricop, Training Manager 

în cadrul Fundației Autonom. 

Cei care au beneficiat de curs au fost voluntarii 

Bibliotecii Județene Vrancea, care au primit o porție 

de fericire și bună dispoziție. 

Timp de două ore voluntarii au discutat despre 

valorile necesare unei vieți stabile emoțional, despre 

ce este sănătatea mentală și cum putem relaționa mai 

bine la locul de muncă. 

Apoi s-au redescoperit jucând „Points of View”, joc 

de cunoaștere, plăcut și interesant, conceput pentru 

gândire și introspecție, un dialog deschis cu noi înșine, 

care i-a provocat să se elibereze de șabloanele de gândire și să descopere noi soluții la provocările din 

viața personală sau profesională. 
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Sărbătorim ANUL CĂRŢII 

 
Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Liceului teoretic "Ioan Slavici" 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Nr. participanţi: 32  

Nr. activități: 1 

Rezumat: 27 martie 2019, elevii clasei a IX-a D ai 

Liceului teoretic "Ioan Slavici" din Panciu, 

coordonaţi de doamnele profesoare Gabriela Pricop 

şi Crenguţa Sofian şi de doamna bibliotecară Mihaela-

Loredana Drilea, au pregătit activitatea "Sărbătorim 

anul cărţii", interpretând fragmente din lirica 

românească şi străină. 

 

 

Ziua Francofoniei 
 

Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea" 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură a Bibliotecii 

Nr. participanţi: 24  

Nr. activități: 1 

Rezumat:  Joi, 28 martie 2019, a avut loc la Sala de 

Lectură Ziua Francofoniei, eveniment cultural 

deosebit. Elevii claselor IX-XII, însoţiţi de doamnele 

profesoare Elena Micu-Iliescu, Daniela Druţă, Anca 

Broina, Oana Săcăluş, Monica Chiriac, Viorica Dima 

şi 

Iulia Gurău, au interpretat poezii, cântece şi o scenetă 

în limba franceză. Activitate a fost derulată în 

parteneriat cu Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea". 
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Atelier de lectură - Ceasul 
Proiect: Ora să ŞTIM  

 

Organizator: Sala de Lectură  

Loc de desfăşurare: Sala de Lectură 

Nr. participanți: 9 

Nr. activități:1 

Rezumat: Întâlnirea din data de 28 martie 2019 a 

avut ca temă „Ceasul". Copiii au lecturat cartea „Tati, 

te rog, adu-mi luna de pe cer" a lui Eric Carie, au 

învăţat care sunt fazele lunii, au confecţionat ceasul şi 

au învăţat să recunoască ora. Toate prin joc și lectură, 

voie bună și îndemânare. 

 

 

Cea dintâi unită, Basarabia! 

 

Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Asociația Învăţătorilor Vrânceni, 

Școala Gimnazială "Ion Basgan"  

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Nr. participanţi: 30  

Expoziţii de carte: 1  

Nr. cărţi expuse: 17 

Rezumat: Vineri, 29 martie 2019, elevii clasei a 

II-a D ai Şcolii Gimnaziale "Ion Basgan" din 

Focşani, coordonaţi de doamna profesor învăţământ 

primar Mariana Udrea au sărbătorit 101 ani de la 

Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918) la Biblioteca Judeţeană. Împreună cu colegul nostru 

Adrian Ţiglea, au vorbit despre importanţa Unirii, despre 

ţările-surori româneşti şi cea dintâi unită cu Patria-

Mamă, Basarabia, descoperind că, pentru a-ţi iubi ţara, 

se cuvine să îţi iubeşti familia, să îţi respecţi colegii şi 

învăţătorii, să înveţi limba română şi să citeşti, să 

călătoreşti şi să-ţi aduci aminte de străbunii care au făcut 

posibilă Marea Unire de la 1918. 
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Biblioteca dăruiește 
Proiect - cărți de luat acasă 

 

Organizator Sediul central 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 10 

Rezumat: În buna tradiţie a programului Biblioteca 

dăruieşte, în cadrul activității organizate cu prilejul 

Zilei Internaționale a poeziei, au foste dăruite 

participanților la acest eveniment cărți de poezie ale 

scriitorilor vrânceni. 

 

 

 

 

 

 

 

Nichita Stănescu – 86 de ani de la naștere 

Expoziție: Scriitori români la ceas aniversar 

 

Organizator: Sediul central 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 18 

Nr. altfel de documente expuse: 11 

Rezumat: Expoziția a fost organizată cu prilejul împlinirii a 86 de 

ani de la nașterea poetului Nichita Stănescu (31.03.2019 – 

13.12.2019). 

Expoziția Suntem ceea ce iubim  a prezentat cărți din 

colecțiile de carte curentă ale Secției de împrumut la domiciliu 

adulți Virgil Huzum ce reflectă o parte din opera vastă a poetului 

Nichita Stănescu.  
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Expoziția face parte din seria  Scriitori la ceas aniversar și are ca scop promovarea marilor 

personalități ale culturii române și străine și a operelor lor aflate în colecțiile Bibliotecii Județene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea. 
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Azi am fost la Bibliotecă! 
Proiect de promovare a bibliotecii 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Colaboratori: Școala Mircești, structura Vănnători 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 22 

Rezumat: 22 martie -  Copiii de la Școala Gimnazială 

Mircești Vrancea, însoțiți de doamna Monica Baciu, au 

făcut o vizită la Secția pentru copii și tineret, a Bibliotecii 

Județene Vrancea. 
Am vorbit 

cu acești copii despre lectură și rolul ei, despre cartea 

preferată sau despre faptul că pot încerca încă de acum 

să-și creeze propriile povești. 

 Au aflat că la bibliotecă poți să desenezi, să 

creezi obiecte, să înveți limbi străine, bune maniere sau 

un pic de știință dar te și poți juca. Am vorbit și despre 

site-ul bibliotecii, împrumut de carte, sală de lectură și  

înscriere. 

Entuziasmați am pornit împreună într-o 

aventură ȘTIM în care  am  explorat Universul și ne-

am oprit în  Sistemul Solar.  
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Teatrul corpului uman  
Ziua internațională a teatrului 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Colaboratori: Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 12 

Nr. participanţi: 29 

Rezumat: 27 aprilie Ziua Mondială a Teatrului, o dimineață de marți minunată la bibliotecă, înveselită 

de copii talentați și dascăli dedicați profesiei de la Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani 

Doamna Pompilia Bărbosu a adaptat un text și a regizat acest moment teatral prin care elevi 

spectatori  și actori deopotrivă au învățat că este important să faci parte dintr-un întreg și că sunt mult 

mai puternici atunci când sunt uniți. 

Bibliotecarii au prezentat istoria Zilei Internaționale a Teatrului, au vorbit despre, dramaturgia 

românească pe baza expoziției de carte realizată cu această ocazie, despre avantajele dezvoltării 

emoționale și a creativității prin activitățile teatrale. 

Am făcut ceea ce ne place mai mult, am învățat prin joacă, joaca de a teatrul de această dată, care 

a adus zâmbete pe fețele tuturor participanților. 

Textul piesei Teatrul corpului uman, este perfect pentru activitățile STEM din cadrul proiectului 

Ora să ȘTIM și cu acordul doamnelor îl vom folosi la ateliere.  
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Clubul Copiilor Creativi  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret  

Colaboratori: voluntari Mihaela Goleșteanu, 

Marinela Borțum, Alexandra Burlacu 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret  

Nr. participanţi: 23 

Nr. de activități: 3 

Rezumat: Atunci când creativitatea nu are margini și 

este completată de multă muncă și bucuria de a face 

lucruri frumoase totul este foarte simplu.  

          Mulțumim inimoaselor voluntare Mihaela 

Goleșteanu, Marinela Borțum și Alexandra Burlacu 

pentru ideile interesante și timpul dăruit comunității. 

       Acesta este sumarul a celor trei ateliere ale Clubului Copiilor Creativi, care au avut loc în datele de 

15, 22 și 29 martie, în cadrul cărora copii au creat cu bucurie flori multicolore, fluturași, borcănașe si 

căsuțe decorate cu multă iubire pentru cei dragi. 

 

 
 


