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APRILIE 
     

Ziua internațională a cărții pentru copii și tineret 
 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Parteneri: Bibliotecile județene din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-

Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Satu-Mare, 

Sălaj, Sibiu, Suceava , Teleorman, Timiș, Tulcea, Vîlcea, Vaslui 

Colaboratori: Școala Gimnazială nr. 7 Focșani, Școala Gimnazială nr. 3 Focșani, Școala Gimnazială 

Ion Basgan Focșani, Gradinița nr. 15 Focșani și Școala Gimnazială Mareșal Averescu Adjud, Școala 

Gimnazială Mihail Armencea Adjud, Școala 

Gimnazială Principele Radu Adjud, Școala 

Gimnazială Angela Gheorghiu Adjud,  Grădinița nr. 

4 și  nr. 1 Adjud și  Școala Mircești structura 

Vânători. 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret, 

Scoala nr. 7, Biblioteca Municipală Adjud 

Nr. participanţi: 63SC+60 Adjud+39 Șc. 7 

Expoziţii de carte: 3 

Altfel de expoziţii: 2 

Nr. cărţi expuse: 75 

Nr. altfel de documente expuse:16 

Rezumat: 2 aprilie, Cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărții pentru Copii, Biblioteca Județeană 

Vrancea, Secția pentru copii și tineret a lansat, la nivel județean,   Proiectul Național Prietenie pe o 

sfoară, ce s-a  derulat  în perioada 2 aprilie – 31 mai 2019.   

 Parteneri 2019 bibliotecile din următoarele județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, 

Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, 

Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Neamț, 

Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava , 

Teleorman, Timiș, Tulcea, Vîlcea, Vaslui și 

Vrancea. 
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Cea de a VII-a ediție a avut ca tematică  Carlo Collodi și poveștile sale minunate, și s-a derulat 

în Vrancea la Secția pentru copii și tineret (coord. Maria Cristina Olaru) și  Biblioteca Municipală Adjud 

(coord. Tatiana Valea, director ). 

 Unitățile școlare implicate: Școala 

Gimnazială nr. 7 Focșani, Școala Gimnazială nr. 3 

Focșani, Școala Gimnazială Ion Basgan Focșani și 

Școala Gimnazială Mareșal Averescu Adjud, Școala 

Gimnazială Mihail Armencea Adjud, Școala 

Gimnazială Principele Radu Adjud, Școala 

Gimnazială Angela Gheorghiu Adjud,  Grădinița nr. 4 

și  nr. 1 Adjud și  Școala Mircești structura Vânători. 

Prin acest proiect se derulează ateliere de 

lectură, în biblioteci dar și în unitățile școlare, în care 

copiii cunosc un autor de povești, ascultă poveștile în lectura bibliotecarilor, cadrelor didactice sau a 

voluntarilor și finalizează prin realizarea unor planșe de desen inspirate de poveștile lecturate. Desenele 

astfel lucrate călătoresc în toată țara și ajung să formeze expoziții în bibliotecile partenere. 

 Astfel, marți, 2 aprilie, Ziua internațională a cărții pentru copii, începând  cu ora 10.00, au 

debutat atelierele de lectură la Focșani și Adjud, la care au participat peste 100 de preșcolari și elevi. 
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Club de limba italiană 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Voluntari: Ana Maria Petrea 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 7 

Rezumat: 

Clubul de italiană, derulat în fiecare zi de marți a săptămânii, o 

întâlnire în care cei mici învață limba italiană prin lectură joc 

și joacă. Sub coordonarea doamnei Ana Maria Petrea se 

întâmplă lucruri foarte frumoase, copiii sunt veseli și 

descoperă pas cu pas secretele  textelor scrise.   

Legenda costumului lui Arlecchino a fost  lectura descifrată de 

participanți. 
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Azi am fost la Bibliotecă! 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Gimnazială Vânători, structura 

Mircesti 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 22 

Nr. altfel de documente expuse:22 

Rezumat: 1 aprilie O activitate bazată pe educația 

STEM, din proiectul Ora să STIM , derulată cu elevi 

din mediul rural, în care am învățat despre sistemul 

solar, despre marimea și culorile planetelor și ne-

amdistrat construindu-ne fiecare sistemul nostru solar.  
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Cântul inimii 

Lansare de carte 

 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice 

Colaboratori: Editura Salonul literar 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 20 

Rezumat:  Marți, 2 aprilie 2019, începând cu ora 

13.00, „Secția împrumut la domiciliu adulți” a 

găzduit evenimentul cultural organizat de Editura 

„Salonul Literar” Vrancea, eveniment prilejuit de 

lansarea volumului de poezii „Cântul inimii” al 

scriitorului vrâncean Ion Apostu. 

Ion Apostu s-a născut în comuna Negileşti, din judeţul Vrancea. Colaborator al revistei „Salonul 

Literar” şi al „Ziarului de Vrancea”, este autor al volumelor de poezie „Iubire şi anotimpuri”, „Iubiri şi 

nemuriri”,”Iubiri şi nostalgii”, „Iubiri şi amintiri”, „Îngemânări de gânduri” şi „Dojană de la Tata Moşu”. 

La acest eveniment au participat Culiţă Ioan Uşurelu, directorul Editurii „Salonul Literar” 

Vrancea, Radu Borcea (prozator), Pompiliu Creţu (poet).  

Momentele muzicale a fost susținute de Răzvan Duță - solist chitară, voluntar al Bibliotecii 

Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 
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Frica vine din adâncuri  

Lansare de carte 

 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice 

Colaboratori: Editura Salonul Literar  

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 85 

Rezumat:  Joi, 4 aprilie 2019, la Secția Împrumut la Domiciliu 

Adulți a avut loc evenimentul de lansare a cărţii „Frica vine din 

adâncuri” a profesorului Vasile Lefter, director al Centrului de 

Deschidere Hispanică Vrancea.  

Vasile Lefter este autor al lucrărilor „Monografia comunei 

Gugeşti” (coautor), „Eu, cetăţeanul...”, „Cutia de pudră”, „Cu 

ochii în patru”. A obţinut Premiul I la Festivalul Naţional de 

Creaţie Vrancea Literară.   

Despre romanul „Frica vine din adâncuri”, Georgică 

Manole exprima opinia potrivit căreia, „fiind un reflexiv autentic, 

Vasile Lefter a creat un roman despre condiţia umană. Scris într-

un ritm alert, autorul supune rezolvării problemele create celor ajunşi la bătrâneţe de trinomul anxietate-

furie-frică” (Georgică Manole).   

La acest eveniment au participat domnii Ion Cherciu, Radu Borcea, Vasile Lefter şi Adrian Ţiglea. 

Invitaţi de onoare au fost tinerii de la Mica Pastorală, coordonaţi de domnul profesor Dumitru Săndulachi. 

Amfitrioana evenimentului a fost doamna Margareta Tătăruş, managerul Bibliotecii. 
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Mari personalități ale culturii române 

Cenaclu cultural 
 

Organizator: Sala de Lectură 

Colaboratori: Asociația elevilor din Județul Vrancea 

Nr. participanţi: 20 

Nr. activități: 2 

Rezumat: Perioada 6 – 13 aprilie, în cadrul cenaclului cultural, 

autorul Mihail Sebastian a fost prilej de incursiune în lumea 

teatrului și, deopotrivă, a scrierii confesive. 
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Clubul copiilor creativi   
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Voluntari: Mihaela Goleșteanu și 

Marinela Borțum 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 10 

Altfel de expoziţii: 1  

Rezumat: 5 aprilie Pregătirea sărbătorilor pascale 

cu micii artizani coordonați de doamnele Mihaela 

Goleșteanu și Marinela Borțum. 

După căsuțele frumos construite, de 

săptămâna trecută, a venit rândul coșulețelor colorate 

pentru Paște. Într-o atmosferă veselă, micii participanți au confecționat,  ornamentat  sau colorat și au 

avut timp și pentru jocuri. 
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Ziua Mondială a Sănătății 

Expoziție 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 10 

Rezumat: În anul 1948 s-a desfăşurat, sub egida ONU, 

prima reuniune internaţională la nivel global consacrată 

sănătăţii, momentul de constituire a Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii (OMS). 

Cu acest prilej, s-a decis ca ziua de 7 aprilie să fie 

sărbătorită, în fiecare an, drept ”Ziua Mondială a 

Sănătății”. Pentru prima dată acest moment a fost marcat în 

1950, România aflându-se printre primele țări care au pus în practică recomandarea ONU. 

În acest sens,  Secția de împrumut la domiciliu adulți a realizat o expoziție de carte din seria 

“CITEȘTE SĂNĂTOS”.  

 

 

Scriitori români la ceas aniversar: 

 Emil Cioran - 108 de ani de la naștere 

Expoziție 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 44 

Rezumat: 8 aprilie. Expoziția realizată la „Secția de împrumut 

la domiciliu adulți. Periodice” a prezentat cărți din opera 

filozofului și scriitorului român Emil Cioran(8 aprilie 1911 - 

20 iunie 1995), publicate în România cât și în Franța unde s-a 

stabilit din anul 1938, în urma obținerii unei unei burse. 

Debutul publicistic în țară l-a avut de timpuriu (1931), 

colaborând cu diferite articole şi eseuri la multe ziare şi reviste, 

printre care ''Gândirea'', ''Vremea'', ''Mişcarea'', ''Discobolul'', 

''Floarea de foc'', ''Calendarul'', ''Convorbiri literare'', ''Azi'', 

devenind unul dintre numele de referinţă ale mişcării spirituale 

cunoscute sub denumirea de ''tânăra'' sau ''noua generaţie''. 

În țară, debutul editorial a fost în anul 1934 cu eseul filosofic ''Pe culmile disperării'', pentru care 

a obţinut "Premiul Scriitorilor Tineri" al Fundaţiilor Regale. Ulterior a publicat ''Cartea amăgirilor'' 
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(1936), ''Schimbarea la faţă a României'' (1936), una dintre cele mai semnificative lucrări ale sale, 

''Lacrimi şi sfinţi'' (1937); ''Amurgul gândurilor'' (1940); ''Îndreptar pătimaş'' (1940). 

Prima carte remarcată de critica franceză a fost ''Precis de decomposition'' (1949) - ''Tratat de 

descompunere'' (1992), pentru care i s-a conferit Premiul ''Rivarol''. 

Alături de Petre Țuțea, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran este expresia cea mai înaltă 

pe care gândirea românească interbelică a avut-o în lume. 

„A exista echivalează cu un act de credintă, cu o rugăciune interminabilă“ sau „Fără Dumnezeu 

ne-am pierde locul în spatiu“(Emil Cioran). 
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Azi am fost la BIBLIOTECĂ!   

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Gimnazială Ion Basgan  

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 32 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 12 

Nr. altfel de documente expuse:36 

Rezumat:  10 aprilie - În cadrul proiectului Azi am 

fost la BIBLIOTECĂ, elevi ai Școlii Gimnaziale Ion 

Basgan din Focșani, însoțiți de dna Văsuianu Cecilia,  

au făcut astăzi o vizită la Secția pentru copii și tineret  

a Bibliotecii Județene Vrancea.  

Am vorbit despre bune maniere, basme și 

povești preferate, personaje negative sau pozitive și 

toate acestea  pornind de frumoasa poveste Băiețelul 

cu aripă fluture. 

Apoi au desenat și colorat semne de carte și 

plini de creativitate s-au grăbit să ne ureze La mulți 

ani de Ziua Bibliotecarului și au alcătuit un tablou 

sincer al bibliot  ecii noastre. 
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Clubul copiilor creativi  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Voluntari: Mihaela Goleșteanu și 

Marinela Borțum 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 11 

Altfel de expoziţii: 1  

Rezumat: 12 aprilie -  În casa bibliotecii se clădesc, cu 

bucurie creativitate si veselie, căsuțe minunate.  

Cei mici sunt bucuroși să vadă cum construcțiile lor au 

crescut in două săptămâni ca din poveste.  

Voluntare Mihaela Goleșteanu, Marinela Borțum și 

Alexandra Burlacu, arhitectele acestui Club al copiilor 

creativi 

 

 

Ziua Internaţională a Rock and Roll-ului 

Expoziție 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse:3 

Nr. CD/DVD-uri expuse:18 

Rezumat: Cu prilejul Zilei Internaţionale a Rock and Roll-

ului, Sala Artă a recomandat publicului, atât la sediul central al 

bibliotecii, cât și în mediul online, câteva titluri de carte pe 

această tematică. De asemenea, a recomandat spre audiție 
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iubitorilor acestui gen de muzică o colecție de CD-uri și DVD-uri, albume cu muzică Rock and Roll: 

“Diamonds - of Rock and Roll Hits”, “Diamonds - of the 50's”, “Elvis Presley: The king live”, “Rolling 

Stones” etc.care se află la Sala Multimedia a Bibliotecii, strada Nicolae Titulescu nr.12. 

Notă. Rock and roll (rock & roll sau rock ‘n’ roll) este un stil muzical cu originar din Statele 

Unite ale Americii, care s-a dezvoltat în special la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950, dintr-o 

combinație de blues, jazz, country și gospel. 

Printre legendele internaţionale ale rock and roll-ului se numără Elvis Presley, Beatles, Rolling 

Stones, The Yardbirds, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly sau Eddie Cochran. 

 

Azi am fost la BIBLIOTECĂ! 
Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 32 

Rezumat: 15 aprilie. La Secția pentru copii și tineret 

a început o săptămână frumoasă și plină de activități 

ce prefigurează Ziua Națională a Bibliotecarului și 

Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor 

din data de 23 aprilie,  la care au participat  250 de 

preșcolari și elevi. 

Luni am primit vizita elevilor de clasa I,  de la Școala 

Gimnazială Duiliu Zamfirescu din Focșani, însoțiți 

de dna învățătoare Monica Merloiu  și am pornit 

împreună în aventura  cunoașterii, au ascultat  

povestea Băiețelul cu aripă de fluture și au vorbit 

despre puterea imaginației. 
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Azi am fost la BIBLIOTECĂ!  
Grădinița nr. 2 din Focșani 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Grădinița nr. 2 din Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 25 

Rezumat:  Azi am fost la bibliotecă! 

O altă poveste alături de copiii minunați de 

la Grădinița nr. 2 din Focșani, grupa mijlocie, care  

au explorat lumea cărților. Doamnele educatoare 

care au ales ca în această săptămână să îndrume 

pașii copiilor spre bibliotecă au fost Oană 

Florentina și Stănescu Loredana  
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Azi am fost la Bibliotecă!  
 Grădinița nr. 6 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Grădinița nr. 6 din Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 41 

Rezumat: 16 aprilie. Mici și nerăbdători să ne 

cunoască biblioteca , două grupe de preșcolarii de la 

Grădinița nr. 6 din Focșani au făcut o scurtă vizită, 

în care au aflat ce activități se derulează la biblioteca 

și au promis să revină cât de curând.Am planificat  

o activitate în care vom avea timp să stăm la o 

poveste. 

 

 

 

 

 

Azi am fost la Bibliotecă! 

Grădinița Jariștea din Vrancea  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Grădinița Jariștea din Vrancea 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 17 

Rezumat: 16 aprilie. Preșcolarii de la Grădinița 

Jariștea din Vrancea, grupa mare, însoțiți de 

doamna Dabija Zina Carmina, au vizitat biblioteca 

și au ascultat povestea lui Murdărici, cățelul 

năzdravan și aventurile lui la școala de dresaj. 

Timpul trece foarte ușor când asculți 

povești, vorbești  despre  cărți,  bibliotecă , personaje din povești  și  dezlegi ghicitori literare.  
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Clubul de limba italiană  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Voluntari: Ana Maria Petrea 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 6 

Rezumat:16 aprilie.  În această săptămână micii 

participanți au învățat multe prin joc. Au citit 

povestea câinelui vorbitor Argo "Il cano Argo " , 

au recapitulat lunile anului și anotimpurile, au 

învățat părțile corpului uman și simțurile, prin 

intermediul unui joc și a poeziei "La mia mano".  

Par foarte multe, dar totul este ușor când echipa 

clubului de italiană este formată din mici învățăcei, curioși și studioși care o au alături pe inimoasa 

voluntară - dna. Ana Maria Petrea. 

 

Azi am fost la Bibliotecă!  

Școala nr. 7 

 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala nr. 7 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi:  25 

Rezumat: 17 aprili. Săptămâna dedicată cunoașterii 

bibliotecii continuă. 

 O altă activitate la care au participat 24 de elevi, de la 

Școala Gimnazială nr. 7, cls. a III-a, înv. Aneta Rotaru. 

Am spus împreună o poveste, am vorbit despre cărți, 

lecturi, personaje iar la final am făcut semne de carte. 
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Azi am fost la BIBLIOTECĂ! 
Grădinița nr. 7 din Focșani 

 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Grădinița nr. 7 din Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 31 

Rezumat: 17 aprilie. Întotdeauna este o bucurie să 

lucrezi cu cei mai mici dintre cititorii noștri. 

Preșcolarii, de la Grădinița nr. 7 din Focșani au 

umplut cu veselia lor sălile bibliotecii, au explorat 

fiecare colțișor, au pus întrebări și au ascultat 

cuminți povestea lui Ben și a prietenului lui 

patruped. La final au cântat și  i-au făcut o baie de 

culoare cățelului Murdărici.  

Doamnele Simona  Gurguiatu și Pricope Mihaela 

sunt  cadrele didactice care  care au însoțit copiii  
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Azi am fost la BIBLIOTECĂ! 

Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu”, Colegiul Tehnic„Gheorghe Asachi” 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice 

Colaboratori: Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu”, Colegiul Tehnic„Gheorghe Asachi” 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi:80 

Rezumat: 

Pe parcursul zilei de luni, 15 aprilie 2019, 

Secțiile „Împrumut la domiciliu adulți. Periodice” și 

„Colecții speciale” au primit vizitele a 45 de elevi de 

la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” însoțiți de 

cadrelele didactice Dobroiu Claudia, Ceaca Păuna, 

Pavel Laura, Levărdă Genoveva, Pletea Gabriel și a 

25 de elevi de la Colegiul Tehnic„Gheorghe 

Asachi” Focșani însoțiți de doamnele profesoare 

Adriana Măimăscu și Mirela Daniela Stoican. 

A fost o întâlnire interactivă, tinerii au fost 

curioși și au manifestat interes față de activitatea „mai puțin cunoscută a bibliotecii”, au fost invitați să 

caute cărți la raft și au aflat despre modul de constituire a unor colecții. 

Elevii au vizitat secțiile bibliotecii și 

depozitul de carte veche, și-au făcut carduri de 

acces și au primit informații despre istoricul 

bibliotecii și serviciile diverse oferite de 

instituția noastră. 

La finalul întâlnirii, au fost încântați șă-

și aleagă cărți pe care le-au luat acasă, gratuit, 

prin proiectul “Biblioteca dăruiește”. 
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Parfum de toamnă – autor Pompiliu Crețu 

 Lansare de carte 

 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice 

Colaborator: Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu 

Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 34 

Rezumat: 

Miercuri, 17 aprilie 2019, ora 17.00, Secția de 

împrumut la domiciliu adulți a găzduit lansarea volumului 

de poezii „Parfum de toamnă”al cărui autor este poetul 

Pompiliu Crețu, volum apărut la Editura „Salonul Literar” 

Vrancea. 
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La acest eveniment cultural au participat 

Margareta Tătăruș, managerul Bibliotecii Județene 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea, poeta Constanţa Cornilă, 

prozatorul Radu Borcea, poetul Petrache Plopeanu, 

scriitorul Gheorghe Andrei Neagu și prozatorul Culiţă 

Ioan Uşurelu, director al Editurii Salonul Literar - 

Vrancea. Momentele muzicale a fost susținute de Răzvan 

Duță - solist chitară, voluntar al Bibliotecii Județene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

„Volumul de versuri Parfum de toamnă semnat de 

poetul focşănean Pompiliu Creţu, este un volum complet ce cuprinde: meditaţii lirice, pasteluri, 

rondeluri, sonete şi fabule. Poetul are un mod propriu de exprimare împodobind cuvântul cu imagini 

capabile să creeze acea emoţie care detaşează cititorul 

de cotidianul obişnuit. Volumul de faţă cuprinde o poezie 

care asigură contactul cu viaţa, cu liantul dintre idee şi 

imagine, totul raportat la existenţa însăşi. Poetul 

reuşeşte să prefigureze o suită de imagini dense care 

etalează sentimente, trăiri bine gradate, astfel ca poezia 

să devină un refugiu plăcut pentru cititor” (Constanţa 

Cornilă). 

„Cred că noi, cei care am avut şansa să vedem 

lumina zilei, avem şi datoria de a împărtăşi valori precum 

frumuseţea, dragostea, raţiunea, arta şi speranţa” (Pompiliu Creţu). 
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Curs de formare build solid ground 

 

Organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

Colaboratori : Asociația „Pro Vobis” Cluj, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Biblioteca Națională a României, București 

Nr. participanţi: 28 

Nr. Activități: 1 

Perioada : 17-19 aprilie 2019 

 

Rezumat: Irina Diana Rădună, bibliotecar la 

biroul Metodic și Îndrumare Profesională-secția 

Centrul de Formare, am participat în perioada 17-

19 aprilie 2019 la cursul de formare „ODD-SDG 

Ce-i cu aceste litere?”, susținut de Asociația Pro 

Vobis. Cursul s-a desfășurat la Biblioteca 

Națională a României, sala Sergiu Celibidache și 

a avut ca subiect cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă, agenda ONU 2030 și descoperirea 

metodelor prin care biblioteca poate participa la o bună implementare în comunitate a acestor obiective. 

Principalul obiectiv vizat a fost obiectivul numărul 11, „Orașe și comunități durabile”, metode prin care 

orașele se pot extinde într-un mod organizat, orașe incluzive, reducerea impactului asupra mediului, 

protejarea patrimoniului cultural.  
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De asemenea, a doua parte a cursului a tratat metode de management ale voluntarilor, metode de 

negociere, principalii pași în realizarea unui eveniment, parteneriate avantajoase pentru bibliotecă și 

comunitate. 

  

Azi am fost la Bibliotecă!  
Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu din Focșani 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Duiliu Zamfirescu din Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 33 

Rezumat:18aprilie. Azi am fost la Bibliotecă! – 

Școala Duiliu Zamfirescu din Focșani 

O activitate susținută de doamna profesoară 

Roxana Stoian, în care copii au făcut, cu ocazia 

sărbătorilor, o călătorie în Franța și au explorat 

obiceiuri  creștine și elemente de gastronomie. 

 Călătoria a fost atât teoretică cât și practică iar 

elevii  au gustat la sfârșit celebrele clătite cu ciocolată. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



67 
 

 

Măr, măruț, mărgăritar! 

Obiceiuri pascale 

 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Duiliu Zamfirescu din 

Focșani, Școala Valeriu D. Cotea, Vidra 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 52 

Rezumat:18 aprilie.  Azi am fost la Bibliotecă! 

Obiceiuri pascale românești prezentate cu 

seriozitate de elevi ai Școlii Gimnaziale Valeriu D. 

Cotea din Vidra – coordonați de doamna Iustina 

Honciu și elevi ai Școlii Gimnaziale Duiliu 

Zamfirescu Focșani – coordonați de doamna profesoară Pompilia Bărbosu. 

O frumoasă reuniune a generațiilor și tradițiilor din zona urbană și cea rurală completate de glasuri ale 

copiilor din Vidra, care au adus în bibliotecă portul popular și cântecele tradiționale de paște reunite sub 

titlul : ”Măr, măruț, mărgăritar”. 
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Talentat la-ncondeiat! 
Atelier de încondeiat ouă 

 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice 

Colaborator: Grădiniței cu program normal Jorăști, 

SC Transport Public Focșani 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 15 

Rezumat: În cadrul Săptămânii Naționale a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice,  Secția de 

împrumut la domiciliu adulti. Periodice a organizat 

în data de  18.04.2019, începând cu ora 9.00 

atelierul de încondeiat ouă „Talentat la-ncondeiat!” 

Talentați la încondeiat au fost preșcolarii Grădiniței cu 

program normal Jorăști, care au fost însoțiți de 

doamna educatoare Sofia Turbatu.  

A fost o întâlnire extrem de dinamică, 

interesantă, dar mai ales interactivă, cu întrebări 

și răspunsuri privind simbolul culorii roșu a 

ouălor vopsite, a ciocnirii ouălor, ce reprezintă 

sacrificarea mielului de Paști și ce bucate se 

pregătesc pentru Sărbătorile Pascale, ce reprezintă 

cozonacul și pasca, ce semnifică Lumina Învierii și, 

bineînțeles, cine aduce cadouri de Paști.  

Folosind tehnica dactilopicturii, dar și cu ajutorul creativității și imaginației lor, copiii, coordonați 

de bibliotecarele Nina Gongu și Daniela Atanasiu, au încondeiat ouă cu diferite modele. 

De asemenea, au realizat semne de carte sub formă de iepuraș, au recitat poezii și au cântat, iar la 

finalul atelierului, talentul lor a fost răsplătit cu diplome și dulciuri. 

Distracția a fost pe măsura entuziasmului și a 

emoției lor de a vizita, pentru prima dată, o bibliotecă! 

Ca de fiecarea dată, alături de proiectele 

bibliotecii a fost SC Transport Public Focșani, 

domnul director Ion Diaconu,  care a asigurat 

transportul confortabil și în siguranță al copiilor 

de la Grădinița Jorăști până în pragul bibliotecii. 
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Azi am fost la Bibliotecă!   
 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Gimnazială Suraia 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 22 

Rezumat: 19 aprilie. Un ultim episod din saptămână 

15 -19 aprilie din programul Azi am fost la 

Bibliotecă.   

Copiii din clasa pregătitoare, de la Școala 

Gimnazială Suraia, însoțiți de doamna învățătoare 

Olga Nicu au făcut o scurtă vizită și au făcut un tur 

complet al Secției pentru copii și tineret.  

Au aflat secretele bibliotecii, s-au jucat și la final au 

văzut o poveste animată. 

 

 

 
 

Curs de chitară  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/voluntar Răzvan Duță:  

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 17 

Rezumat: Aprilie 5,12, 19 aprilie, trei întâlniri ale 

copiilor la cursul de chitară , susținut de voluntarul 

Răzvan Duță. 

Cei mci s-au împrietenit cu instrumentul și au învățat 

să cânte. 

Cursul a fost locul unde au invatat cu ăabdare și 

pasiune primele noțiuni despre acest minunat instrument.. Chitara este o modalitate perfecta de relaxare 

și un prilej de dezvoltare a unor abilitati muzicale (și nu numai) atât pentru copii, cât și pentru adulți. 
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Periplu asiatic 

Expoziţie de pictură 

în tehnică chineză şi culori de apă 

 
Organizator: Secția Carte veche . Colecții speciale 

și Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice;  

Colaborator: Carmen Mogoș, artist vizual şi 

membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, 

filiala Iaşi 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 22 

Rezumat: 

În cadrul Săptămânii Naționale a 

Bibliotecilor, care a prefigurat Ziua Națională a 

Bibliotecarului și Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor din data de 23 aprilie, Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat vineri, 19 aprilie 2019, începând cu ora 18, la sediul 

bibliotecii din strada Mihail Kogălniceanu nr.13, vernisarea expoziției de pictură în tehnică chineză 

şi culori de apă intitulată „Periplu asiatic”, a doamnei Carmen Mogoș, artist vizual şi membru al 

Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iaşi. Invitaţă de onoare la acest eveniment a fost doamna 

dr. Maria Bilaşevschi, critic de artă. 

“Acum un mileniu, un pictor chinez, SU DONG PO, spunea: “Ca să poţi picta un bambus, trebuie 

ca el să fi crescut în tine. Numai atunci, luând pensula şi concentrându-ţi privirea, viziunea îţi răsare 

dinaintea ochilor”. Artista Carmen Mogoş şi-a asumat pictural lecţia Orientului, cu tainele desenului în 

culori de apă, cu răbdarea şi sensibilitatea cultivată dinăuntru înspre afară. Fiecare lucrare, modulată 

după un ritm interior, este fie un portret al naturii, al efemerității, ce trece de identitatea aspectelor 

reprezentate ori o definire, prin culoare, a omului, a cilicității vieţii. Între cele două narațiuni există o 

rezonanţă tainică, artista reconstituind lumi ale memoriei după propriul ritm interior. Pe simezele 

Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea răsar poveşti ale unui periplu într-o lume în care 

frumosul se naşte din simplitatea unei petale, a unei bărci ancorate la mal, a unor oameni simpli şi plini 
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de vitalitate. Fluxul de energie caldă, de poezie a spaţiului, invită privitorul, pentru o clipă, să intre în 

armonie cu sine, dar şi cu întregul univers, prin lucrările artistei Carmen Mogoş. ” (Maria Bilașevschi, 

critic de artă) 

 

(Pictoriţa Carmen Mogoş este absolventă a 

Universităţii de Artă „George Enescu” din Iaşi. De-

a lungul timpului a avut numeroase expoziţii 

personale de pictură, în ţară şi în străinătate, dintre 

care menţionăm London Love Art (8-20 martie 

2019) şi 4 Th Winter Art Salon (6-9 decembrie 

2018, Strasbourg). Este câştigătoare a numeroase 

premii naţionale şi internaţionale, dintre care amintim: 

Honourable Mention 4 th Edition of Winter Art 

Salon,Strasbourg , IAE London; the 3 rd place at 

UNICEF , International contest painting (secondary 

school class); Excellence Diploma Visual Art 

Exhibition; Victoria Art Gallery, UAP Iasi; Excellence 

Diploma Visual Art Exhibition, Ion Neagoe Art 

Gallery, UAP Iasi.  

Doamna Carmen Mogoş este autoarea mai multor 

albume de artă: Green Bamboo, Chinese Symbols, Remember Asia 

şi Orizonturi 

Asiatice.) 
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Ora să ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Parteneri: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 6 

Rezumat:4 aprilie.  3-6 ani: Atelierele Ora să Știm, 

susținute de bibliotecarii: Olaru Maria, Taftă 

Rodica, Pleșcan Cătălina, Chirilă Mariana, 

Facaoaru Roxana, au continuat cu două grupe noi, 

copii veseli, energici și curioși. Ne-am cunoscut , am 

vorbit despre ce ne place și ce am vrea să fim când 

ajungem mari. 

Tema zilei a fost simțurile pe care le-am explorat cu ajutorul imaginației. Au reușit să recunoască 

toate simțurile, să le enumere și să spună organele care ne ajută să simțim.  

 

 

 

Ora să ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 9 

Rezumat:4 aprilie. Grupa 7-10 ani Continuăm 

atelierele Ora să ŞTIM, la Secția pentru copii și 

tineret, cu două grupe noi, cu vârste între 7-10 ani, 

copii veseli, energici și curioși. Ne-am cunoscut, am 

vorbit despre ce ne place și ce am vrea să fim când 

ajungem mari sau despre ce ne place.  

Tema de inceput a fost simțurile pe care le-am explorat cu ajutorul imaginației. Au reușit să recunoască 

toate simțurile, să le enumere și să spună organele care ne ajută să simțim. De mare ajutor ne-a fost și 

https://www.facebook.com/orasastim/?__tn__=K-R&eid=ARCUL21rYrDzN5-mbWDwlQ0zZAqb_iaL_fibOaThckiy16CTI6XRLBFBRbgDXF0USPC-7eVWV5lC2Jj7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCErSAV5i62UNsOdftVw0fX_t7b72Z7ZvcvU7dE-M8FjM0srinhaxZtIPaQI6qQWpoG6coA0outRJkC_v9KhMQ-yLR0bfICneK46QpWucVvq4fzYfmavg130iyUCMzmMJ6vuJxyxDULMsbBOdE8XHPTobhQQD83XW0VTXsmdG5TYwjviju-ESNbmtgdKG563DqIs8f-2kCbnNl0sE-MuvzusiRzHB-EN_pkX-jK8NInMqewcxJNZ3-JxYxYS9XD7vh5fX8kmHk6jUlU02ycR5r82O56uveQaSL0jOMP4kvoc3Mjyfd9ByPj7NZeT_qgWPn_QRJzDm_BeDB0DVwtB0PXJg
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voluntara Alexandra Burlacu, care s-a alăturat echipei Ora să Știm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ora să ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 8 

Rezumat:11 aprilie. Grupa 7-10 ani atelierul  nr. 

23, totul este perfect când ai alături copii cuminți și 

doritori să afle cât mai multe. Astăzi am citit din 

cartea Rostogol și vulcanii noroioși, un text minunat 

, plin de haz și poezii năstrușnice. Ne-am amuzat 

copios alături de Rostogol ș prietenii săi, am vorbit 

despre experiențele eroilor din tabără . Am plecat de 

la text cu explicații despre vulcani, scoarță terestră, magmă, lavă, crater, erupție etc. Partea de 

experiment a stârnit, ca de obicei, cel mai mare interes și ne-am împărțit pe echipe pentru  a forma 

vulcanii și ai face să erupă iar explozia colorată de la final ne-a bucurat pe toți. 
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Ora să ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 6 

Rezumat:11 aprilie. Grupa 3-6 ani atelierul nr. 24 

Experiment reușit:  Povestea Prințesei vulcan și a 

porcușorului prietenos și talentat  numit Rostogol, 

au creat magia acestui atelier STIM. 

Prin acest atelier am contribuit la dezvoltarea 

motricității fine, la dezvoltarea imaginației, a 

vocabularului și a cunoștințelor despre mediul 

înconjurător. 

Copii au primit informații despre formele de relief, despre fenomene naturale și despre secretele naturii. 

S-a pus accent pe petrecerea timpului în familie și implicarea tuturor membrilor familiei în educația 

timpurie, de aceea, dat fiind vârsta mică a participanților( 3-6 ani),  părinții au rămas la atelier alături de 

ei.  

 

                                             

 

Ora să ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 9 

Rezumat: 18 aprilie. Grupa 7-10 ani 

Ora să Știm, atelierul de științe și lectură. Îmbarcați 

în  Autobuzului Magic am făcut o călătorie minunată 

în interiorul corpului uman. Și ne-am oprit la 

sistemul respirator unde am descoperit cum 
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funcționează plămânii, am vorbit despre oxigen și dioxid de carbon și despre ce trebuie să facem ca să 

ne păstrăm plămânii sănătoși. 

La finalul atelierului ne-am bucurat de sfaturile unei asistente medicale, acum bunică,  care ne-a 

explicat de ce trebuie să aerisim camerele, de ce ni se face frig uneori și de ce trebuie să mâncăm hrană 

verde. 

 

 

 

Ora să ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Partener: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 5 

Rezumat: 18 aprilie. Grupa 3-6  ani 

Se apropie vacanța dar Amos a răcit și am mers 

împreună acasă la el să vedem cum îl putem ajuta. 

Prieteni buni, răceală, nas înfundat, tuse și alte subiecte 

în care i-am avut alături pe prietenii din poveste: 

pinguinul, elefantul, broasca țestoasă, rinocerul, bufnița 

și micul șoricel de lângă pat (pe care nu-l observă 

nimeni). 

I-am căutat printre jucării, i-am așezat de la mic la mare și i-am numărat și pentru că ne-a rămas 

material didactic de la grupa mare, am folosit plămânii și am respirat împreună sănătos. 
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Univers shakespearian 

Expoziție 

 

Organizator: Secția Carte veche . Colecții speciale și Secția 

Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 26 

Nr. altfel de documente expuse: 30 

Rezumat: Expoziția “Univers shakespearian” organizată la Secția 

de împrumut la domiciliu adulți în data de 23 aprilie, la 455 de ani 

de la naşterea marelui dramaturg englez William Shakespeare 

(23 aprilie 1564 – 23 aprilie 1616), considerat cel mai mare scriitor 

de limbă engleză, numit și poetul național al Angliei, a pus în 

valoare o colecție de carte ce a cuprins piese de teatru, sonete, 

poezii , informații despre viața și opera dramaturgului, precum și 

donația din partea domnului Ionică Sava – profesor, pictor, 

prozator vrâncean a tabloului cu portretul lui William Shakespeare. 

Expoziția a fost realizată cu măiestrie de colega noastră Daniela Atanasiu, bibliotecar la Secția de 

împrumut la domiciliu adulți. 

 “Shakespeare! Adesea te gândesc cu jale/ Prieten blând al sufletului meu/ Isvorul plin al 

cânturilor tale/ Îmi sare-n gând şi le repet mereu/ Atât de crud eşti tu, ş-atât de moale,/ Furtună-i azi şi 

linu-i glasul tău/ Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe/ Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe/Căci tot ce 

simt, de este rău sau bine/ Destul mă simt- tot ţie-ţi mulţumesc/Tu mi-ai deschis a ochilor lumină/ M-ai 

învăţat ca lumea s-o citesc/Greşind cu tine chiar, iubesc greşeala/ S-aduc cu tine mi-este toată fala”. 

(Mihai Eminescu, poezia “Cărțile”, 1876) 
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ZIUA NAȚIONALĂ A BIBLIOTECARULUI 

 ȘI ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA 
Întâlnire profesională 

 

Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanți:48 

Rezumat: Miercuri, 24 aprilie 2019, începând cu 

ora 10.00, la Secția de Împrumut la domiciliu adulți 

a Bibliotecii a fost organizată întâlnirea profesională 

a bibliotecarilor publici din județul Vrancea cu 

prilejul Zilei Bibliotecarului și a Zilei 

Internaționale a cărții și a drepturilor de autor, 

sărbătorite anual la data de 23 aprilie. 

Cu acest prilej aniversar, au fost prezentate: 

- broşura O sută de poveşti în An Centenar, dedicată profesiei de Bibliotecar, în semn de mărturie, 

peste timp, a principalelor proiecte culturale, activităţi editoriale, colaborări inter-instituţionale, cursuri, 

seminarii, concursuri şi provocări adresate comunităţii şi realizate de către echipa Bibliotecii noastre în 

ultimii 10 ani. 

-Proiectul „Bătălia Cărților”,  dedicat copiilor, adolescenților și adulților din județul Vrancea și inițiat 

de Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din Cluj, ce presupune organizarea unui concurs de lectură 

pentru copii, adolescenți și adulți, care sunt îndemnați să citească, în perioada mai – octombrie 2019, un 
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număr de 10 cărți recomandate din literatura română și universală. Scopul concursului este stimularea 

lecturii în rândul copiilor, adolescenților și adulților. 

-Proiectul de donaţie de cărţi noi în limba română destinate copiilor români din oraşul Borgaro 

Torinese din Italia, propus de Asociația Bibliotecii Cărţi Deschise. Noul proiect de donaţie de cărţi va fi 

derulat în parteneriat cu Asociaţia culturală „Dacia” din Borgaro Torinese. 

-Proiectul Mari Personalităţi ale Culturii Româneşti, care să promoveze, sub forma unor dezbateri, în 

rândul tinerilor de la sat, valorile româneşti, creația şi personalitatea unor personalităţi româneşti care au 

valorizat, în opera lor, lumea satului şi personalitatea ţăranului român.  

-Inaugurarea Serviciul de returnare rapidă a cărților împrumutate. Cititorii de la toate secțiile 

bibliotecii vor avea ocazia de a returna cărțile împrumutate oricând doresc, în Cutia de returnare special 

amenajată în acest scop la Secția de Împrumut la domiciliu pentru adulți. 
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Biblioteca dăruiește 
-cărți de luat acasă- 

 

Organizator: Secția Carte veche . Colecții speciale și 

Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 250 

Rezumat:În buna tradiţie a programului Biblioteca 

dăruieşte, au foste dăruite utilizatorilor bibliotecii 

și participanților la diferite evenimente 

peste 250 cărți din diferite domenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĂTĂLIA CĂRȚILOR 
Concurs național de lectură 

Lansare proiect 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Parteneri: Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 24 

Rezumat: Proiectul se va desfășura la Secția de împrumut la domiciliu 

adulți în perioada aprilie – septembrie 2019 și a fost inițiat și 

implementat la nivel național de Biblioteca Județeană Octavian Goga 

Cluj din anul 2014. Acest concurs se derulează anual în mai multe 

biblioteci publice din România, sub egida Asociației Naționale a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România  și este destinat 

copiilor (11-13 ani), adolescenților (14-18 ani) și adulților. 

Participanții au fost invitați să citească, până la finalul lunii 

septembrie 2019, cele 10 titluri propuse la nivel național pentru fiecare categorie din concurs. Ei au primit 
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o „Fișă de lectură” și un „Carnet de lectură” în care și-au notat impresiile și ideile desprinse din cărțile 

citite. 

Finala concursului va avea loc în luna octombrie. 

„Participanții care parcurg toate cele 10 titluri din Concurs vor participa, alături de susținători, la 

Finala concursului, care va include o dezbatere, un concurs și festivitatea de premiere. Cu acest prilej, ei 

vor susține pledoarii convingătoare în favoarea cărții preferate. 

Participantul care va prezenta cel mai frumos și argumentat cartea preferată şi va răspunde cel 

mai bine la întrebări va deveni Cititorul anului. 

Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări și va obține cel mai mare punctaj din partea 

cititorilor va deveni Cartea anului 2019. Câștigătorii etapei județene vor participa la etapa națională, care 

va avea loc la începutul anului viitor. 

Adulții vor participa la un Club de lectură, organizat la Bibliotecă. În cadrul întâlnirilor, 

participanții își vor expune părerile personale vizând lecturile parcurse, în scopul sporirii încrederii în 

sine și dobândirii abilităților necesare vorbirii în public. Întâlnirile vor avea un caracter non-formal, în 

cadrul cărora participanții vor socializa, își vor exprima liber opiniile și își vor îmbunătăți abilitățile de a 

le argumenta.” (extras din Regulamentul concursului). 

 

MAI 
 

Ora să  ȘTIM 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Partener: Fundația Progress, 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 5 

Nr. cărţi expuse:  

Rezumat: 2 mai. Ora să știm sau despre tot ceea ce 

ne înconjoară cu ajutorul organelor de simț. 

 Am răspuns rând pe rând la mai multe întrebări și 

am aflat că simțim lumea înconjurătoare datorită unei 

multitudini de senzori răspândiți în organism, senzori 
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care transmit creierului semnalele care apoi ne coordonează acțiunile. Am vorbit despre câte simțuri 

există și despre cele 5 simțuri de bază.  

 

ZIUA EUROPEI 

Donații de la 

 Biroul de Informare al Parlamentului European în Romania  

 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice; 

Colaborator: Biroul de Informare al Parlamentului 

European din România 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1  

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 14 

Nr. altfel de documente expuse:1000 

Rezumat: Secția de împrumut la domiciliu adulți a pregătit cu prilejul 

zilei de 9 mai –  ZIUA EUROPEI expoziţii de carte cu tematică 

europeană, info-chioșcuri cu materiale despre rolul și activitatea 

Parlamentului European, informații despre Uniunea Europeană şi 

atribuţiile acesteia. 

Și în anul 2019,  ca urmare a colaborării cu Biroul de 

Informare al Parlamentului European în  România,  Biblioteca 

Județeană Vrancea a primit o donație de peste 1000 materiale 

informative actualizate, hărți,  broșuri, reviste informative pentru 

tineri, pixuri, sacoșe, port-carduri, insigne.  

Cei interesați de tematica europeană au putut găsi informații 

diverse pe teme europene, cuprinse în materialele 

precum: Parlamentul European: Vocea cetățenilor în UE,  

Călătorind  prin Europa ,Ce face Europa pentru mine, kitul pedagogic 

Europa+împreună - un instrument util de lucru pentru 

copii etc. Punctul de informare INFO EUROPA se 

adresează tuturor membrilor comunității, în special 

tinerilor, pentru ca aceștia să-și cunoască drepturile și 

să aibă acces la diverse oportunități de studiu și 

formare profesională. 
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9 mai –Ziua Europei 

Expoziție 

 

Organizator: Sala de Lectură 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură a Bibliotecii 

Altfel de expoziţii: 1  

Nr. alfel de documente expuse: 100 

Rezumat:  A fost organizat un punct de informare INFO 

– EUROPA cu materiale despre rolul și activitatea 

Parlamentului European , despre Uniunea Europeană şi 

atribuţiile acesteia dintr-o donație de materiale 

informative actualizate, cărți pentru copii, agende, broșuri, 

reviste informative pentru tineri, hărți, semne de carte. 
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Ora să  ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Parteneri: Fundația Progress  

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 6 

Rezumat: 9 mai. În lumea culorilor o interesantă 

călătorie  care ne-a purtat de la poveste la știință și 

invers.  

O activitate captivantă în care cei mici sau cei mai 

mari participanți la Ora să STIM au aflat secrete 

despre importanța și puterea culorilor, despre ordinea 

lor în curcubeu sau despre fenomene optice.   

Ora să  ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress, 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 3 

Rezumat: 9 mai. În lumea culorilor o interesantă 

călătorie  care ne-a purtat de la poveste la știință și 

invers.  

O activitate captivantă în care cei mici sau cei mai 

mari participanți la Ora să STIM au aflat secrete 

despre importanța și puterea culorilor, despre 

ordinea lor în curcubeu sau despre fenomene 

optice.  
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ZIUA INDEPENDENȚEI ROMÂNIEI 

Expoziții 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central   

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 26, din care 6 albume 

Rezumat: Cu prilejul Zilei Independenței României 

au fost pregătite expoziții de carte din colecțiile Secției 

de împrumut la domiciliu adulți: Nicolae Iorga - 

Războiul pentru Independența României, Itinerare 

eroice 1877-1878, Alexandru Cernat – Memorii 

Campania 1877-1878, în semn de recunoştinţă către generaţiile de luptători şi eroi pentru dreptate socială, 

libertate, unitate şi independenţă. 

Din colecțiile Sălii de artă au fost expuse albume ale pictorului Nicolae Grigorescu cu cele mai cunoscute 

lucrări: Atacul de la Smârdan, Gornistul, Santinela, La Corabia, trecerea Dunării (1877-1878), Convoi 

de prizonieri (1877-1878). 
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PERSONALITĂȚI LA CEAS ANIVERSAR: Nicolae Grigorescu  

Expoziții 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central   

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 6 albume 

Rezumat: 

Expoziția de albume de artă a fost realizată cu prilejul împlinirii a 181 de 

ani de la nașterea pictorului Nicolae Grigorescu. 

„Sentimentul colorează, nu pensula. Poți 

colora c-o bucățică de cărbune, și toate 

tuburile din lume nu-ti dau albastrul unei 

flori de inișor dacă nu-l ai în suflet.“ 

(Nicolae Grigorescu). 

„Grigorescu este primul pictor român care a 

privit oamenii și natura țării cu ochiul țăranului și a exprimat concepția de 

viață a poporului român din acea vreme.”(Alexandru Cebuc, critic de artă). 

 „Grigorescu este etalonul spiritual care a făcut cultură artistică de o noutate 

și deschidere unică la noi, intuind la timp condițiile valorilor universale 

prin acel dar nemăsurat al talentului său, creând semnificația și rosturile 

artei pentru eternitatea poporului nostru. El a stăpânit cu măiestrie toate 

genurile tematice ale picturii de șevalet, lăsându-ne frumuseți care 

onorează orice muzeu din lume” (Vasile Grigore, pictor) 

 

 

 

Ora să  ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Parteneri: Fundația Progress, 

Biblioteca Goethe-Institut București 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 8 

Rezumat: 16 mai. Biblioteca Goethe-Institut a urmărit 

cu mare interes desfășurarea Proiectului Ora să ȘTIM 

și entuziasmați de cât de creativ este implementat acest 

proiect de către bibliotecarii din toată țara și-au dorit 

să ne susțină și, împreună cu FUNDAȚIA 

PROGRESS, să colaboreze la Ora să ȘTIM. Pentru acest proiect au fost alese cărți pentru copii, care au 

fost traduse din germană în română și materiale de lucru care au plecat în județele participante   
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De ce strălucesc stelele? - Povestiri istețe 

pentru copii curioși - este cartea din care am aflat unde 

a dispare vântul când nu suflă?  Împreună cu Iulia și 

zmeul Coco, eroii povestirii reale dar fascinante, am 

găsit  explicații clare despre ce este și cum se formează 

vântul. 

Am lecturat ”ca la carte” dar am vorbit despre 

vânt, tornade, cicloane, vârtejuri, despre aer cald și aer 

rece și ce se întâmplă când se întâlnesc cele două tipuri 

de aer, despre curenți, polii pământului și ecuator. 

 

 

 

Ora să  ȘTIM 

 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Parteneri: Fundația Progress, 

Biblioteca Goethe-Institut București 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 3 

Rezumat: 16 mai. Din rucsacul cu povești minunate 

donat de Biblioteca Goethe-Institut am ales astăzi 

”De ce strălucesc stelele? - Povestiri istețe pentru 

copii curioși” din care am aflat unde  dispare vântul 

când nu suflă.   

Textul scurtat și adaptat pentru copii mai mici a fost 

o încântare pentru participante. 

Și pentru că mereu ai de înălțat câte ceva nou 

chiar și de la copiii de 5 ani am aflat de la ei ca 

vântul apare atunci ”aerul cald se luptă cu aerul 

rece”. Deci au înțeles exact principiul de formare 

al vântului și l-au tradus pe înțelesul lor. 
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ELEVI DIN TRANSNISTRIA ÎN VIZITĂ LA BIBLIOTECĂ 
 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice; 

Colaboratori: Liceului Teoretic „Vlad Ioviță ” din 

Cocieri, raion Dubăsari, Republica Moldovă 

Nistreană; cpt. Cdr. (r) Iulian Bașturea, președinte 

ARPIA – Filiala Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi:16 

Rezumat: 

Vineri, 17 mai 2019, Secția de împrumut la 

domiciliu adulți. Periodice a primit vizita unei delegații 

de elevi ai Liceului Teoretic „Vlad Ioviță ” din Cocieri, raion Dubăsari, Republica Moldovă Nistreană. 

Cei 9 elevi din clasele V-VIII au fost însoțiți de doamna Tatiana Gherbiș,  director adjunct educativ.  

Elevii au vizitat secțiile bibliotecii fiind impresionați de diversitatea colecțiile de carte, de 

multitudinea serviciilor oferite utilizatorilor și foarte curioși să exploreze biblioteca. 

Vizita elevilor la biblioteca s-a înscris într-un periplu de documentare privind instituțiile de 

cultură, monumentele istorice și personalitățile din județul Vrancea, fiind însoțiți în această vizită la 

bibliotecă de domnul cpt. Cdr. (r) Iulian Bașturea, președinte ARPIA – Filiala Vrancea.Gazdele 

bibliotecii au fost bibliotecarii Claudia Hanganu – Șef Birou Comunicarea Colecțiilor - Împrumut la 

Domiciliu Adulți. Periodice și Adrian Țiglea, coordonator Compartiment Relații Publice în cadrul 

Bibliotecii. Elevii au primit în dar cărți și diferite materiale editate de instituția noastră. 
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BOOVIE – FESTIVAL DE BOOK TRAILERE 

Găzduire eveniment 

 

 

Organizator: Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani, „Asociația Grow Up Project“ 

Focșani 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, 

Primăria Municipiului Focșani, Ateneul Popular 

„Maior Gheorghe Pastia“, Ansamblul Folcloric 

„Țara Vrancei“,  Teatrul Municipal „Maior 

Gheorghe Pastia“, Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu“, Centrul Cultural Vrancea, SC 

Transport Public Local S.A. Focșani și CEC Bank. 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi:114 

Rezumat: Sâmbătă,  18 mai 2019, Sediul central al Bibliotecii a găzduit mai 

multe worshop-uri care s-au desfășurat în cadrul Festivalului Boovie. 

Invitații speciali au fost formatorul Alin Grămescu și scriitorul Florin Bican. 

Cele 3 întâlniri au avut loc în intervalul orar 10.00 – 11.15, 11.30 – 13.00, 

15.00 – 17.00. 

(„Misiunea 

Festivalului 

Boovie este 

aceea de a 

motiva elevii să 

citească în mod 

conștient și să 

transpună cartea 

într-un trailer, oferind în același timp 

participanților o formă de instruire bazată pe 

dezvoltare personală și mijloace non formale: trailer, 

actorie, scriere creativă, montare-editare film, 

cinematografie, spot publicitar. Pe scurt, anul acesta, 

în perioada 17 – 19 mai, la Focşani ne întâlnim în cel 

mai mare eveniment educational extrașcolar cu 

participare directă organizat în România, la care vor participa elevi, profesori, scriitori, traineri, 

speakeri, influenceri din domeniul educațional” – prof. Carmen Ion, inițiator BOOVIE)   
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Expo BOOVIE 

-Expoziție de carte- 

 

 

 

Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central   

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 33 

Rezumat: Expoziția de carte a fost organizată în 

contextul găzduirii evenimentului la nivel național, 

respectiv Festivalul 

Boovie. A cuprins 

cărți din colecțiile 

Sălii de împrumut la domiciliu adulți și ale Sălii de Artă, din domeniul 

filmului, filmografiei: Istoria cinematografiei în capodopere, Dicționar 

de filme, Dicționar de cinema, Filmul – regizori, genuri, capodopere, 

Cartea Oscarurilor.  

 

 

 

Noutăți de lectură 

Expoziție de noutăți 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1  

Nr. cărţi expuse: 56 

Rezumat: „Noutăți pe rafturile Bibliotecii! Cărți noi vă 

așteaptă la Secția de împrumut la domiciliu adulți, 

sediul din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13!! 

Disponibilitatea titlurilor poate fi verificată în catalogul 
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electronic al bibliotecii http://82.208.170.9:8080/opac” (Sursa 

facebook Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECȚIA VICTORIA BOOKS 

Expoziție de carte 

 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1  

Nr. cărţi expuse: 30 

Rezumat: Expoziția de carte realizată în data de 21 aprilie 2019 din 

colecția „Victoria Books” a  

Editurii Publica a inclus biografii 

ale unor personalități din 

domeniul sportiv sau cel artistic 

care, prin performanțele lor cu 

totul excepționale, au marcat 

ultimele decade ale secolului XX 

și începutul de secol XXI.  

Majoritatea dintre biografii 

ilustrează viețile unor personalități 

care, cu siguranță,  mai aveau multe de spus în domeniul profesional 

pe care l-au reprezentat într-un mod cu totul spectaculos, dar al căror 

destin a fost curmat abrupt. 

 

 

 

 

http://82.208.170.9:8080/opac
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Ora să  ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Parteneri: Fundația Progress, Biblioteca Goethe-Institut 

București 

Colaboratori: Biblioteca Publică Bordești 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 10 

Rezumat: 22 mai. O altă activitate susținută la 

Secția pentru copii și tineret a Bibliotecii Județene 

Vrancea în colaborare cu Biblioteca Publică 

Bordești. 

Copiii au fost curioși să descopere biblioteca noastră 

și foarte  încântați de activitatea la care au participat.   

 

 

 

Ora să  ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress, 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 5 

Rezumat: 23 mai. O aventură în natură, împreună cu 

Luli și căsuța din copac. 

Am discutat despre mediul înconjurător, despre 

materiale pe care le găsim în natură și ne-am pregătit să 

creăm propria noastră căsuță.  O lume în miniatură, 

o pădurice, arbori diferiți, un lac  și câteva animale 

create din plastilină și bineînțeles căsuțele colorate. 
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Ora să  ȘTIM 

 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress, 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 9 

Rezumat: 23 mai. O activitate energică despre formele 

de energie. 

De unde apare energia , câte forme de energie 

cunoaștem, la ce ne este necesară sunt câteva din 

întrebările la care am răspuns împreună cu Profesorul 

ATRO CAT. 

Aventura atomică ne condus spre electricitate și ne-am 

oprit la electricitatea statică pe care  am încercat să o producem.  
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NOUTĂȚI DE LECTURĂ 

Expoziție 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1  

Nr. cărţi expuse: 78 

Rezumat: 23 mai 2019. Noutățile achiziționate au venit în 

sprijinul solicitărilor de lectură ale utilizatorilor Secției de 

împrumut la domiciliu adulți.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora să  ȘTIM 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/ Parteneri: Fundația Progress, Școala Anghel Saligny din 

Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 32 

Rezumat: 28.mai. Vestea atelierelor Ora să ȘTIM a ajuns și la Școala 

Anghel Saligny din Focșani. 

Doamna Dima Silvia, învățătoare  la clasa a III-a, a venit pregătită cu de 

toate: copii isteți, curioși și materiale pentru activitate. De restul ne-am 

ocupat noi. 

 Am aflat cum bate vântul, cum se formează și am experimentat. 
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Azi am fost la Bibliotecă!  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Centrul de zi – ”Maria ajutorul copiilor” 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 24 

Rezumat: 28 mai O incursiune interesantă în lumea minunată a cărților 

și a poveștilor. 

Copii de la Centrul de zi – ”Maria ajutorul copiilor”,  însoțiți de 

doamna educatoare Lungu Laura, au făcut prima lor vizită la bibliotecă, 

unde au ascultat o poveste. 

 

 
 

 

 

Azi am fost la Bibliotecă!  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress, Școala Anghel 

Saligny din Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 36 

Rezumat: 30 mai. Din nou Școala Anghel Saligny 

din Focșani, de această  data clasa a O, însoțită de 

doamna Alstanei Mihaela . Sunetul a fost la el acasă, 

am citit ”De ce nu-o doare capul pe ciocănitoare, 

atunci când ciocăne”. Am vorbit și experimentat 

despre simțuri și despre adaptarea la mediul 

înconjurător. 
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Ora să Știm 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Fundația Progress 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și 

tineret 

Nr. participanţi: 9 

Rezumat: 30 mai. Atelier Grupa copiilor 

”mari” a făcut o călătorie interesantă în lumea 

magnetismului, a proprietăților și 

întrebuințărilor lui. 

Am folosit busola, am completat harta 

Focșani: Ora să Știm și am explorat grădina în 

căutarea și recunoașterea punctelor cardinale. 

 

 

 

Ziua Internațională a copilului: Prietenie pe o sfoară 
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Mircești, structura Vânători 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 15 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. altfel de documente expuse: 35 

Rezumat: Azi am fost la bibliotecă! - Prietenie pe 

o sfoară 

Elevii de la Școala Mircești, structura       

Vânători au explorat biblioteca, au finalizat 

desenele din Proiectul Național Prietenie pe o 

sfoară, au răspuns la ghicitori și au sărbătorit Ziua 

Internațională a copilului prin jocuri și dans.   
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Clubul copiilor creativi 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori/Voluntari: Mihaela Goleșteanu, 

Marinela Borțum, Alexandra Bârlă   

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 14 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. altfel de documente expuse: 45 

Rezumat: 1 iunie. Clubul copiilor creativi, 

festivitate de premiere 

- Ziua internațională a copilului a fost sărbătorită în 

avans de copiii de la Clubul copiilor creativi. 

 Derulat în perioada februarie – mai la bibliotecă  clubul a avut succes. Pentru final a avut loc 

parada  costumelor ecologice și  am împărtășit 

împreună cu părinții și coordonatoarele clubului, 

bucurii, emoții și impresii.  

Creative și implicate voluntarele 

coordonatoare  Mihaela Goleșteanu și Marinela 

Borțum. Eleva voluntară Alexandra Bârlă  a 

contribuit la derularea  activităților. 

Expoziția de obiecte manufacturate cu 

grijă de micii participanți a fost admirată de 

părinții și bunicii prezenți la festivitatea de 

premiere care s-a încheiat cu prezentarea 

costumelor ecologice. 
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IUNIE 

Prietenie pe o sfoară 

 

Organizator: Biblioteca Județeană Brașov/ local Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: biblioteci JudețeneAlba, Arad, 

Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, 

Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, 

Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Neamț, Olt, Prahova, 

Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava , Teleorman, 

Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret, 

Școala nr. 7, Biblioteca Municipală Adjud Școala 

Mircești structura VÂNĂTORI. 

Nr. participanţi: 400  de participanți la toate 

activitățile din proiect(derulate în sectie cat si la 

parteneri locali) 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. altfel de documente expuse:150 

Rezumat: 1 iunie. Ediția a VII-a a proiectului național „Prietenie pe o sfoară”,  derulat în perioada  2 

aprilie - 31 mai 2019, a ajuns la final. Anul acesta parteneri 33 de biblioteci județene  și 137 de biblioteci 

orășenești, comunale și filiale ale bibliotecilor județene. 

Această ediție a avut ca tematică  poveștile minunate 

ale autorului Carlo Collodi  și s-a  derulat în Vrancea la 

Secția pentru copii și tineret și  Biblioteca Municipală Adjud. 

Atelierele de lectură care au pornit de la povestea lui 

Pinocchio și au condus copiii spre învățăminte despre bune 

maniere, valoarea faptelor bune, minciună și adevăr, toate 

combinate cu muzică, desen și distracție. 

Unități școlare, din Vrancea, implicate în acest 

proiect: din FOCȘANI -Școala Gimnazială nr. 7, Școala 

Gimnazială nr. 3, Școala Gimnazială Ion Basgan, 

Gradinita nr. 15;  din ADJUD - Școala Gimnazială 

Mareșal Averescu, Școala Gimnazială Mihail 

Armencea, Școala Gimnazială Principele Radu, Școala 

Gimnazială Angela Gheorghiu,  Grădinița nr. 4 și  nr. 1 

și  Școala Mircești structura VÂNĂTORI.Expoziția a 

fost organizată la Secția pentru copii și tineret și la Biblioteca Municipală Adjud. 
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Noutăți de lectură 

Expoziție 

 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1  

Nr. cărţi expuse: 36 

Rezumat: 10 iunie. Noutățile achiziționate au venit în sprijinul 

solicitărilor de lectură ale utilizatorilor Secției de împrumut la 

domiciliu adulți, ale utilizatorilor bibliotecii, în general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focșaniul din povestea mea  

Lansare de carte 

 

 

Organizator: Secția Carte veche . Colecții speciale, 

Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice, Sala de 

lectură 

Colaboratori: Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza  

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 14  

Rezumat: Vineri, 14 iunie 2019 , la sediul central al 

Bibliotecii a avut loc lansarea volumului Focșaniul din 

povestea mea, rezultatul unui proiect inițiat în urmă cu doi 

ani de un grup de elevi (clasele V-XII) ai Colegiului 

Național Al.I.Cuza, coordonați de Ana-Maria Cornilă Norocea, profesor de limba și literatura română, în 

parteneriat cu Biblioteca Județeană. 
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La debutul proiectului, elevii cuziști au fost 

provocați să creeze istorii despre diverse locuri din 

Focșani, ilustrându-și textul cu o fotografie a spațiului 

evocat: Proiectul nostru s-a vrut un fel de artă de a 

privi (insistent, printre gene, curios, imaginar) și de a 

transcrie (ludic, melancolic, poetic,  sensibil, 

filosofic, fantastic) Focșaniul. Ne-am dorit o 

antologie deschisă din sufletele  scriptorilor  către 

sufletul orașului. Deoarece suntem, în bună parte, și 

ceea ce locuim (Ana-Maria Cornilă-Norocea). În 

acest demers, elevilor li s-au alăturat câțiva scriitori vrânceni: George Cornilă, Constanța Cornilă, Culiță 

Ușurelu, Mariana Vicki-Vârtosu, Elena Plopeanu, dr. Teodora Fîntînaru, Adrian Țiglea. 

Volumul, apărut în 2019 la Editura Armonii Culturale, reunește textele rezultate în urma 

proiectului, împreună cu fotografiile realizate de 

elevi, devenind un fel de album de suflet despre 

Focșani, în care creativitatea scrierilor și  a imaginilor 

e dublată de calitatea  grafică asigurată de editor. 

Autorii volumului au scris despre spațiile care pentru 

ei s-au transformat în adevărate centre spirituale – 

parcul Bălcescu, statuia lui Cuza, o bancă din parc, o 

bancă din fața Colegiului Cuza, o alee din parc, fostul 

ISEH, tribunalul,Casa de cultură, gara,  teatrul, 

monumentul din Piața Unirii, catedrala Sfânta 

Paraschiva, biblioteca județeană cu diversele ei sedii/secții, Muzeul de istorie, Primăria.  

Lansarea volumului, moderată de Adrian Țiglea – PR biblioteca județeană -  a prilejuit un dialog 

cald, reflexiv, ludic, pe tema Focșaniului din poveștile oamenilor săi. Invitații au citit din propriile texte 

sau din textele scrise de colegii lor, au rememorat, au reimaginat, au reinterpretat orașul ce îi adăpostește. 

Au descoperit noi locuri despre care ar vrea să scrie și noi viziuni asupra spațiilor despre care au scris 

deja.  
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DĂRUIM COMORI 
 Atelier de lectură 

 
Partener: psiholog terapeut Irina Chiriac, Secția 

pentru copii și tineret 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 25 

Rezumat: 17 iunie. Biblioteca Județeană Vrancea - 

Secția pentru copii și tineret , o zi însorită de 

zâmbete de copii, veselie, lectură și jocuri, toate la 

un loc prin proiectul ”Dăruim comori” susținut de 

doamna Chiriac Irina.  

Cu  experiență în lucrul cu cei mici, Irina a 

făcut din povestea ”Prea mulți morcovi” un 

spectacol interactiv în care cei mici au fost actorii principali. 

Din această adorabilă carte ilustrată copiii au învățat că prietenia îi ajută să treacă peste 

obstacolele din viață și cât de  important este să dăruim celor din jur.  

 

 

Curs de formare în profesia de bibliotecar 

Modul I 

 

Organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 

Colaboratori : Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie-Bușteni 

Nr. participanţi: 47 

Nr. activități: 1 

Perioada : 17-28 iunie 2019 
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 Irina Diana Rădună, împreună cu Alina Chiriac și Silviu Constantinescu, bibliotecari în cadrul 

Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,  au participat în perioada 17-28 iunie la Modulul I 

de Specializare în meseria de Bibliotecar, care s-a desfășurat la Bușteni. 

Modulul a fost împărțit în două secțiuni- prima săptămână a fost dedicată Biblioteconomiei, Legii 

Bibliotecilor, modalităților de catalogare și sistemelor de cotare. Cursul a fost livrat de Constanța 

Dumitrășconiu, specialist în biblioteconomie 

ANBPR. 

A doua parte a cursului s-a intitulat „Comunicarea 

în biblioteci” și a fost livrat de Victor Blănaru, 

formator ANBPR. 

Principalele teme propuse au fost : Comunicarea, 

proces permanent, tipuri de comunicare, publicul 

bibliotecii, modele comportamentale. 

Cele două săptămăni s-au încheiat cu un test de 

verificare a cunoștințelor, de tip grilă. 

 

 

 

Noutăți la sediul central 
Expoziție 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1  

Nr. cărţi expuse: 60 

Rezumat: 14 iunie 2019. Noutățile achiziționate au venit în sprijinul 

solicitărilor de lectură ale utilizatorilor Secției de împrumut la 

domiciliu adulți, ale utilizatorilor bibliotecii, în general. 

De asemenea, colecția cărților din programa școlară a fost 

completată cu exemplare noi. 
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Omagiu Poetului Mihai Eminescu 

Expoziție  

 

Organizator: Secția Carte veche . Colecții speciale și 

Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice; 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1  

Altfel de expoziții: 1 

Nr. cărţi expuse: 58 

Nr. altfel documente expuse: 28 

Rezumat:  Expoziția de carte face parte din proiectul 

Scriitori români la ceas aniversar și a fost realizată cu 

prilejul împlinirii a 130 de ani de la moartea poetului 

(15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889). 

Secțiile Împrumut la domiciliu adulți și Colecții speciale din cadrul sediului central au pregătit 

pentru toți vizitatorii bibliotecii expoziții inedite de carte curentă și carte veche din opera marelui poet. 

Cele 60 de titluri de carte au ilustrat privirea 

oamenilor epocii, dar și a celor de astăzi, asupra 

operei și biografiei eminesciene. Astfel, nume mari 

ale istoriografiei literare, din toate generațiile de 

până acum, au pus la dispoziția celor interesați 

puncte de vedere diferite, sinteze, studii, biografii 

critice și altele, toate constituind un remarcabil 

florilegiu dedicat poetului nostru național. A fost 

adus un omagiu prin carte, dar și prin reflecție, 

poetului MIHAI EMINESCU. 
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BIBLIOTECA DE MEDICINĂ - NOUTĂȚI  

Expoziție 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1  

Nr. cărţi expuse: 22 

Rezumat:18 iunie. Noutățile achiziționate au venit în sprijinul solicitărilor venite din partea 

utilizatorilor bibliotecii din domeniul medicinei. 
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Azi am fost la BIBLIOTECĂ!  

Bobocel de școala nouă  
 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Ștefan cel Mare din Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 68 

Rezumat: 19 iunie.  Prin Programul ”Bobocel de Școala 

9”, inițiat de Școala Ștefan cel Mare din Focșani, Secția 

pentru copii și tineret a primit vizita unui grup de 68 de 

copii din clasa 0, cadre didactice și părinți. 

”Boboceii” au fost încântați să descopere lumea 

cărților, să facă cunoștință cu Lali –prințesa poveștilor și 

să asculte povestea ”Murdărici merge la școală” . 

Copiii au fost însoțiți de doamnele profesoare Gheorghe Minodora, Enache Mirela, Coman Alina 

și Danciu Olimpia. 

  

 

Azi am fost la Bibliotecă!  

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Liceul Tehnologic G.G. Longinescu 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 40 

Rezumat: 25 iunie. 40 de elevi, din clasele a IX-a și 

a X-a,  de la Liceul Tehnologic G.G. Longinescu 

însoțiți de doamna  prof. Holbea Adriana au vizitat 

biblioteca.  

Au aflat care sunt serviciile de care pot 

beneficia și cum te poți  înscrie la bibliotecă. 
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DĂRUIM COMORI 

Atelier de lectură 

 

Organizator: psiholog terapeut Irina Chiriac 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 36 

Rezumat: 27 iunie. Dăruim comori – la Bibliotecă 

Alina Chiriac  atelier de lectură dar și jocuri  creativ -

interactive . 

Cel de al doilea atelier din Proiectul ”Dăruim 

comori” susținut de Irina Chiriac, o poveste frumoasă 

despre animăluțe, spusă împreună cu 18 copii și tot 

atâția părinți sau bunici, o poveste despre momente și 

lucruri preferate, obiceiuri și grija față de toți cei din 

jurul nostru. 
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VRANCEA,  PROIECTUL ORA SĂ ȘTIM – LA FINAL 
 

Organizator: Fundația Progress 

Coordonator Zonal: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Biblioteci publice Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Homocea, Răcoasa, Năruja, 

Gugești, Bordești și Țifești 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret,  Adjud, Mărășești, Panciu, Homocea, Răcoasa, 

Năruja, Gugești, Bordești și Țifești 

Nr. participanţi: 3500 de copii vrânceni, cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani 

Număr de ateliere: 285 

Perioada: ianuarie – iunie 2019 

Rezumat:  În ianuarie  2019, Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea și Fundația Progress au 

lansat în Vrancea Proiectul Național Ora să ȘTIM. 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 s-au derulat începând din februarie în 

bibliotecile din Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Homocea, Răcoasa, Năruja, Gugești, Bordești și 

Țifești. La acest proiect au participat peste 3500 de copii vrânceni, cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani, 

îndrumați de 10 bibliotecari inimoși care au aplicat metodologia STEM în activitățile Ora să ȘTIM din 

biblioteci.   

La  întrebările  celor mici  legate de știință, tehnologie, informatică sau matematică de bibliotecari 

au răspuns cu  ajutorul lecturii, prin  joc și joacă și prin experimente. Frumusețea acestui proiect a venit 

din multitudinea de teme și diversitatea abordărilor: universul, formele de energie, ceasul, forme de relief, 

fenomene naturale, măsurători,  descoperirea naturii(animale și insecte), alimentația sănătoasă, igiena, 

numerele, corpul uman, simțurile, tainele oceanului, culorile, mișcarea, mașini și avioane, lumina etc. 

Fiecare activitate a fost diferită și a avut o abordare originală care a pus la treabă creativitatea 
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bibliotecarilor. Astfel au reușit să capteze atenția copiilor, să le răspundă la întrebări și să-i determine să 

exploreze universul înconjurător prin metode active și  aplicate de a „învăța prin a face”. 

Pe toată durata derulării Ora să ȘTIM (ianuarie – iunie) Fundația Progress a donat bibliotecilor 

seturi  de cărți cu tematică STEM și a susținut îndrumarea metodică. S-au alăturat pe parcurs, cu donații 

de carte și materiale auxiliare, Fundația Ovidiu.ro și Biblioteca Goethe-Institut. 

bibliotecarilor vrânceni, implicați în cele 285 de activități susținute:  Olaru Maria Cristina (coordonator 

proiect Vrancea - Ora să Știm), Rodica Taftă, Mariana Chirilă, Catalina Plescan, Roxana Făcăoaru, Bran 

Adriana, Onu-Postică Mihaela  (Focșani), Valea Tatiana (director Biblioteca Municipală Adjud), Adriana 

Arghire (Mărășești), Popescu Luminița (Panciu), Țîțu Daniela (Homocea), Vlădoiu Ghiță (Răcoasa), 

Bratie Adriana (Năruja), Diniță Anișoara (Gugești) Moldoveanu Elena (Bordești) și Palade Păpușa 

(Țifești). 

  

Ora să ȘTIM în cifre: 

NAȚIONAL 

 4919 de activități(ateliere de lectură, urmate de experimente) 

 155 de biblioteci comunale 

 57428 de participari la ateliere 

 4392 de carti distribuite(donate) prin proiect 

 750 de carti donate de alti parteneri(Goethe Institut, Asociația Ovidiu.ro) 

JUDEȚEAN 
  

 280 de activități(ateliere de lectură, urmate de experimente) 

 9 biblioteci comunale 

 4033 de participari la ateliere 

 335 de carti distribuite(donate) prin proiect 

SECȚIA COPII ȘI TINERET 

 2 serii de copii, a cate 2 grupe 

 37 de activități(ateliere de lectură, urmate de experimente) 

 365 de participari la ateliere 
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Ora să ȘTIM  

Eveniment național de final 

 
Fundația Progress a organizat la Muzeul Național 

Cotroceni, evenimentul: „ Ora să ȘTIM/ Volunteer 

readers”, Educație și tehnologie în mediul rural 

românesc”, in cadrul căruia au fost conferite 

Diplome de excelentă bibliotecarilor vrânceni. 

 Au participat: Dr. Ligia Deca, Consilier de Stat – 

Administrația Prezidențială , Olimpia Bratu, 

Manager – Biblioteca Județeană “Christian Tell” 

Gorj , Prof. univ. dr. Lucian Ciolan – Universitatea 

București , Stefanie Thate, Manager Comunicare - 

Deutsche Telekom Stiftung, Germania , Roxana 

Vitan, Președinte Romanian-American Foundation , Vlad Măcelaru, CEO ClarK & Ambasador CODE 

Kids , Moderator: Dr. Camelia Crișan, alături de  bibliotecari din  bibliotecile județene, bibliotecile locale 

și partenerilor Deutsche Telekom Stiftung, Asociația Ovidiu RO, Goethe Institut București. 

NOTA: Ora să ȘTIM este o inițiativă națională care 

are drept obiectiv stimularea interesului copiilor din 

mediul rural pentru lectură și alte subiecte din aria 

ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, 

Matematică). Proiectul este implementat cu 

ajutorul bibliotecarilor din bibliotecile publice 

aflate în zonele rurale. Aceștia susțin ateliere Ora 

să ȘTIM în mod periodic pentru copii cu vârste 

cuprinse între 3 și 10 ani. În timpul atelierelor, 

copiii ascultă fascinați povești interactive și 

realizează mici experimente din domeniul ȘTIM. 

Proiectul Ora să ȘTIM este prezent în peste 150 

de localități din 12 județe din România: Argeș, 

Bihor, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, 

Prahova, Mureș, Neamț, Sălaj, Vâlcea și 

Vrancea. 


