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IULIE 
     

Proiectul Ora să ȘTIM 
Vrancea diplome  de  Excelență 

 

 

 

Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea 

Inițiator: Fundația Progress  

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret, Sala 

de lectură, bibliotecile publice din localitățile Adjud, 

Mărășești, Panciu, Homocea, Răcoasa, Năruja, 

Gugești, Bordești și Țifești 

Nr. participanţi: 4178 

Nr. ateliere: 285  

Data/perioada: ianuarie – iulie 2019 

Rezumat: 01 iulie. Pentru că au făcut parte din 

povestea Ora să ȘTIM, pentru că au pregătit și oferit 

copiilor momente minunate de lectură și experimente 

activitatea celor zece biblioteci din Vrancea, care au 

fost implicate în proiectul ora să ȘTIM, a fost 

recompensată cu diplome oferite de Fundația Progress, 

organizatorul național al acestui proiect.  

Au fost acordate DIPLOME DE 

EXCELENTĂ pentru realizarea desăvârșită a 

activităților și implicarea activă în cadrul proiectului și 

în comunitate pentru bibliotecile: Biblioteca 

Județeană Vrancea, Biblioteca Municipală Adjud, 

Biblioteca Publică Bordești, Biblioteca Publică 

Năruja, Biblioteca Orășenească Panciu și  Biblioteca Publică Răcoasa. 

Începând din februarie au fost derulate 285 de activități în bibliotecile din Focșani, Adjud, 

Mărășești, Panciu, Homocea, Răcoasa, Năruja, Gugești, Bordești și Țifești. 

 Proiectul s-a bucurat de 4178 de participări ale copiilor din Vrancea , cu vârsta cuprinsă între 

3 și 10 ani, îndrumați de bibliotecari inimoși care au aplicat metodologia STEM în activitățile Ora să 

ȘTIM din biblioteci.   

Lista  bibliotecarilor vrânceni, inimoși, creativi și inovativi care au susținut activități: Olaru 

Maria Cristina (coordonator proiect Vrancea - Ora să Știm), Taftă Rodica, Pleșcan Cătălina, 

Chirilă Mariana, Făcăoaru Roxana, 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). 
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BORDEȘTI ADJUD 

GUGEȘTI HOMOCEA 

MĂRĂȘEȘTI NĂRUJA 
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Drumaş prinVrancea străbună 
Expoziție 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice  

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte:1 

Nr. cărţi expuse: 39 

Altfel de expoziții: 2 

Nr. altfel de documente expuse: 64 

Rezumat: 3 iulie. Expoziţia Drumaş prin Vrancea 

străbună a reprezentat o invitaţie de a călători cu 

ajutorul cărţii de astăzi şi a celei de demult, cu 

ajutorul imaginilor de tot felul, prin legendara Ţară a Vrancei, o invitație 

la lectură, la elogiile aduse Vrancei şi oamenilor săi de mari voci ale ţării 

noastre. 

Expoziția a fost realizată de bibliotecar Daniela Atanasiu. 

 

 

 

 

 

 

Curs de scriere creativă 

 

Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea 

Colaboratori : Elena Manole, voluntar 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 12 

Nr. Activități: 8 

Perioada : 16 iulie-27 august 2019 
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Rezumat: Cursul de scriere creativă, coordonat de prof. Elena Manole s-a adresat elevilor din ciclul 

gimnazial care îndrăgesc lectura și își doresc să cunoască principalele reguli compoziționale ale textului 

narativ. 

Pe parcursul celor 8 întâlniri, elevii, ghidați de Elena Manole au identificat strategiile folosite de autori 

pentru captarea atenției, elementele de originalitate, descrifrarea regulilor compoziționale, personajul 

literar și exercițiul de scriere creativă. 

Împreună, au analizat prima pagină a cărților aflate la Centrul de Formare: „Momo”, de M. Ende, 

„Marele uriaș prietenos”, de R. Dahl, „Mica prințesă”, de F. Hodgson Burnett apoi au redactat propriile 

texte.  

Cu curaj și imaginație, primele povești au prins 

contur, „Eu, autorul” devenind astfel realitate. Au 

citit, au comentat, au descoperit sursa de 

inspirație sau lipsa ei, descrierea complexă și pe 

Marcel Proust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora de povești  

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Nr. participanţi: 8 

Nr. Activități: 6 

Perioada : 16 iulie-27 august 2019 

Rezumat: Ora de povești este un proiect desfășurat 

pe parcursul vacanței de vară și dedicat copiilor cu 

vârste între 3 și 10 ani, care participă la atelierele de 
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lectură, socializează, își dezvoltă vocabularul și 

imaginația.Cărțile folosite la acestă activitate conțin 

povești interactive, educative și sunt redactate cu o grafică 

atractivă. 

 

 

 

 

 

Ora de povești   

 
 

Organizator: Biblioteca Județeană  Vrancea 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Participanţi: 11 

Nr. Activități: 7 

Perioada : 18 iulie-27 august 2019 

Rezumat: Ora de povești pentru grupa de 

vârstă 7-10 ani s-a desfășurat o dată pe 

săptămână și a avut drept scop dezvoltarea 

imaginației copiilor din ciclul primar, exersarea 

dicției, exersarea lecturii la prima vedere și a 

puterii de concentrare. Participanții la acest 

atelier au asistat la lectură dar au și citit 

interactiv, pentru o mai bună înțelegere a textului. 
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Mari personalități ale culturii române   

Cenaclu 

 

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: Vineri, 19 iulie 2019, începând cu ora 16, la Sala de Lectură a 

Bibliotecii, din strada Maior Gheorghe Sava nr. 4, împreună cu tinerii de 

la Asociaţia Elevilor din judeţul Vrancea, ne-am întâlnit, în cadrul 

Cenaclului cultural "Mari Personalităţi ale Culturii Române", pentru a 

discuta despre personalitatea lui Nicolae Steinhardt şi despre "Jurnalul 

fericirii". 

 

 

Dăruim comori – la Bibliotecă 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Irina Chiriac 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi:  32 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 22 

Data/perioada: 20 iulie 2019 

Rezumat: Cel de al doilea atelier din Proiectul 

Dăruim comori susținut de Irina Chiriac, o poveste 

frumoasă despre animăluțe, spusă împreună cu 18 

copii și toți atâția părinți sau bunici, o poveste despre momente și lucruri preferate, obiceiuri și grija față 

de toți cei din jurul nostru. 

Alina Chiriac voluntarul acestui proiect este psihoterapeut și  logoped care prin lectură dar și prin 

jocurile  creativ -interactive din cadrul atelierelor reușește să aducă lumea cărților mai aproape de părinți 

și copii. Debutul acestui proiect național a avut loc la bibliotecă unde copii s-au cunoscut, s-au înscris la 

bibliotecă. 
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Club de lectură în limba germană 

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori : Claudia Urzică, voluntar 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Participanţi: 9 

Nr. Activități: 6 

Perioada : 22 iulie-19 august 2019 

Rezumat: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a 

organizat, în perioada 22 iulie -19 august 2019, clubul de lectură în 

limba germană destinat copiilor dornici de cunoaşterea culturii şi 

civilizaţiei germane. Clubul a fost coordonat de voluntara Bibliotecii, 

Elena Urzică. 

Întâlnirile au avea loc la Centrul de Formare, în fiecare zi de luni, 

între orele 17-18. 

Clubul a strâns copii de vîrste diferite(6-12 ani) care, în urma 

experienței aveau cunoștințe de limba germană și și-au îmbogățit prin 

lectură interactivă vocabularul și creativitatea. 
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Noutăţi editoriale 

Expoziție 
 

Organizator: Sala de Lectură 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură a Bibliotecii 

Expoziţii de carte: 1  

Nr. cărţi expuse: 10 

Rezumat: Promovarea cărților noi intrate în 

colecțiile Sălii de lectură s-a realizat prin expoziția 

tematică în domeniul dreptului.  

 

 

Fiecare copil merită o poveste 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Grădinița Vânători 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 15 

Expoziţii de carte: 1 

Data/perioada: 25 iulie 2019 

Rezumat: Sub titlul ”Fiecare copil merită o 

Poveste” 15 copii din medii dezavantajate din 

Grădinița Vânători,  structură Școala Gimnazială 

Vânători,  însoțiți de doamnele Sofica Dărmanescu 

și Laura Cernat.au pășit pentru prima oară în 

bibliotecă și au avut experiența unui atelier e lectură. 

După ce au vizitat biblioteca, am pornit împreună într-o aventură a lecturii împreună cu 

”Murdărici și prietenii lui” la școala de dresaj, în lectura bibliotecarei Olaru Mari Cristina. 

Activitatea s-a încheiat cu ghicitori literare și vizionarea poveștii animate  ”Prințesa și bobului de 

mazăre”. 
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Ziua Imnului de Stat al României 

 
 

 

 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Școala Gimnazială nr. 3 din Focșani 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 26 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1  

Nr. cărţi expuse: 10 

Nr. altfel de documente expuse: 15 

Data/perioada: 29 iulie 2019 

Rezumat: Activitate cultural educativă de promovare a 

valorilor românești realizată în parteneriat cu Școala 

Gimnazială nr. 3 din Focșani. Am vorbit despre copilărie și patriotism, despre semnificația culorilor 

drapelului național, despre versurile imnului și semnificatia lor. 

În fiecare an, la data de 29 iulie, este marcată Ziua Imnului Naţional al României, simbol 

naţional, alături de drapelul tricolor, stema ţării şi sigiliul statului. 

Pe 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, după citirea noii Constituţii, un grup de 

tineri condus de Anton Pann, a cântat pentru prima dată imnul Revoluţiei paşoptiste „Deşteaptă-te, 

române”, pe versurile poemului patriotic „Un răsunet”, scris de Andrei Mureşanu (şi publicat în 

suplimentul „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, nr. 25 din 21 iunie 1848, după prima parte a 

Proclamaţiei de la Izlaz),  muzica imnului fiind atribuită lui Anton Pann. 
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AUGUST 
 

BIBLIOTECA DE VACANȚĂ 

Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea 

Colaboratori: I.P.J. Vrancea, Muzeul Vrancei, Corul 

Pastorala, psihologul Irina Chiriac, Mihaela 

Goleşteanu, Claudia Urzică, prof. Dascălu Mariana, 

prof. Octavian-Ovidiu Opaiț, Petru Mincu, 

colectionar de fotografie. 

Loc de desfăşurare: Piața Teatrului, Crângul 

Petrești 

Nr. participanţi: peste 700 

Nr. cărţi expuse: 625 

Nr. cărți oferite gratuit: peste 200 

Data/perioada: 1 august  - 1 septembrie 2019 

Rezumat: Consiliul Județean Vrancea și Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” au organizat, în zilele 

de 7, 8 și 9 august 2019, programul Biblioteca de Vacanţă, care s-a desfăşurat în Parcul Teatru, între 

orele 17.00 şi 20.00 și în datele  de 25 august și 1 

septembrie 2019 în Crângul Petrești. 

Aflat la cea de-a XI-a ediţie, 

programul Biblioteca de Vacanţă și–a propus să 

ofere vrâncenilor activităţi de lectură, de împrumut 

de carte şi de petrecere a unui timp valoros alături 

de familie, de prieteni, de membrii comunităţii și de 

Biblioteca lor. 

Activităţi diverse şi surprizele pe care le-am 

pregătit pentru comunitate: ateliere de lectură, 

pictură, hand-made, jocuri în aer liber, muzică, 

concursuri de cultură generală, dar și alte surprize.  
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1. Atelier de lectură „Dăruim comori” 

2. Atelier de lectură în limba germană 

3. Experimente STEM- Code Kids 

4. Descoperă lumea cărților prin hand-made-Atelier 

semne de carte 

5. Jocuri pentru minți istețe 

6. Atelier de pictură- personaje din cărțile preferate 

7. Cărți pentru împrumut la domiciliu 

8. BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE! 

9. Lectură interactivă în aer liber 

10. „Covorul Fermecat” Atelier de lectură 

pentru copii 

11. Club de lectură în limba franceză ” Le 

français à petits pas” 

12. Mânuțe îndemânatice – ateliere de 

creativitate 

13. Jocuri distractive pentru copiii jucăuși 

14. Concurs de cultură generală-Eu știu! 

15. Cărți pentru împrumut la domiciliu 

16. „Vacanță în siguranță”-IPJ Vrancea 

17.  Atelier de pictură- Micii ilustratori de povești 

18. Să citim în parc!                                              

19. Club de lectură în limba engleză „Book-uria lecturii” 

20. ”Profesorul trăsnit” – atelier experimental Ș.T.I.M.  

21. Micii exploratori – curiozități din lumea întreagă 

Programul de vacanţă al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea s-a încheiat 

duminică, 1 septembrie 2019, la Muzeul Satului din Crângul Petreşti Vrancea, cu un corolar de activităţi 

dedicate „Anului cărţii în România” şi „Anului satului românesc”.  

Activităţile derulate între orele 15,00-18,00, au fost un omagiu adus de bibliotecari literaturii, 

scriitorilor şi lecturii pentru toate vârstele, dar şi un elogiu adus satului românesc, tradiţiilor şi valorilor 

sale perene.  

Ne-au fost alături la acest moment sărbătoresc, colaboratori statornici şi voluntari ai bibliotecii 

noastre: Corul Pastorala,  prof. Dascălu Mariana, prof. Octavian-Ovidiu Opaiț, d-nul Petru Mincu, 

colecționar de fotografie. 

În spaţiul generos al Muzeului Satului din Petreşti s-au desfășurat ateliere de pictură pe obiecte 

tradiţionale, hand made în stil tradiţional, ateliere de confecţionat semne de carte cu motive tradiţionale, 

pictură pe sâmburi, pietre şi ateliere de confecţionat păpuşi din materiale vegetale şi textile.  

Au avut loc, sub ghidajul doamnei Alina-Maria Ulmeanu, șef Secția de Etnografie a Muzeului 

Vrancea, vizite gratuite în Muzeul Satului, va fi vernisată expoziţia de fotografii originale despre satele 

din Vrancea de altădată din colecția personală a dl-ui Petru Mincu.  
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Calendarul atelierelor desfășurate  

în cadrul BIBLIOTECII DE VACANȚĂ 

 

 

 

7 august - Atelier de experimente de tip S.T.E.M., coordonat 

de bibliotecar Diana Rădună, la care au participat 15 copii, si au 

interacționat la următoarele experimente : apă călătoare, ou la 

apă, Zeul apelor, Calea Lactee, apă plimbăreață. 

 

 

 

 

 

7 august - Atelier de cărți create manual Lumea cărților prin 

hand-made, coordonat de voluntara bibliotecii, Mihaela 

Goleșteanu, la care au participat 20 de copii, cu vârste între 5 și 

12 ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 august - Atelier de lectură Covorul Fermecat, 

coordonat de bibliotecar Diana Rădună, la care au 

participat 12 copii, cu vârste între 5 și 11 ani. 

Lectura poveștilor s-a făcut atât în limba română cât 

și engleză, copiii au discutat pe baza textelor citite, 

au interacționat și au creat povești cu ajutorul 

cărților Dixit. 
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9 august - Atelier de lectură pentru copii, 

coordonat de bibliotecar Diana Rădună, la care au 

participat 12 copii, cu vârste între 6 și 10 ani. 

 

25 august - Vânătoarea de comori, concurs la 

care au participat 24 de copii, cu vârste cuprinse 

între 6 și 14 ani, coordonați de bibliotecar Diana 

Rădună, Nicoleta Celmic și Mădălina Iacob, 

voluntare ale bibliotecii. 

Concursul a avut drept scop dezvoltarea capacității 

de orientare în spațiu cu ajutorul ghicitorilor și a poveștilor. Cele două echipe au lucrat în paralel contra 

timp, pentru a găsi cel 6 comori, ascunse pe un perimetru de 500 de metri. Echipa câștigătoare a strâns 

toate cele 6 „comori” în cutie și au fost recompensați cu penare, pixuri și cărți. 

 

 

25 august - Atelier de experimente de tip S.T.E.M.- Atelier coordonat de bibliotecar Diana Rădună 

la care au participat 15 copii, cu vârste între 4 și 10 ani, care au fost descoperit ce se poate face cu 

puțină curiozitate și ingeniozitate : curcubeu cu bomboane, apa călătoare, forța apei. 
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1 septembrie – Elogiu satului românesc, conf. univ. prof. doctor Costică Neagu 

1 septembrie - Atelier de lectură.  Bibliotecarele Corina Adam, Teodora Fîntînaru și Niculina Gongu 

au participat la activitatea Pe-un picior de plai… - Balada Miorița recitată în limba română, franceză și 

italiană. 

Corul Pastorala a fost alături de noi și de publicul numeros la finalul acestei ediții a Bibliotecii de 

vacanță. 

 

1 septembrie – Elogiu satului ronânesc – expoziție tematică și prezentare de carte veche; Atelier 

semne de carte, concurs interactiv pe tema satului românesc – coordonator Teodora Fîntînaru 
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1 septembrie – Atelier de handmade pentru copii – confecționare obiecte tradiționale, prof. 

coordonator Mariana Dascălu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 septembrie – Atelier de pictură pentru copii – pictură naivă pe lemn, motive tradiționale, prof. 

coordonator Octavian-Ovidiu Opaiț. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 septembrie – Costumul popular tradițional din Vrancea – Alina-Maria Ulmeanu, Secția de 

Etnografie a Muzeului Vrancei  
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1 septembrie - Satul vrâncean de odinioară – expoziție fotografică din colecția personală Petre 

Mincu 
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SEPTEMBRIE 
 

Memorie locală 

 Școala Oana-Diana Renea 
 

Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea, 

Secția pentru copii și tineret, Școala Gimnazială 

nr. 3 

Loc de desfăşurare: Școala Gimnazială nr. 3 

Nr. participanţi: 78 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 15 

Nr. altfel de documente expuse:20 

Data/perioada: 9 septembrie 

Rezumat: Luni, 9 septembrie 2019, odată cu începerea noului an școlar, Școala nr. 3 din Focșani a primit 

în mod oficial denumirea de Școala Gimnazială Oana-Diana Renea. 

La evenimentul emoționant au participat 

distinse oficialități, personalități culturale ale orașului 

nostru, cadre didactice, părinți și elevi. 

După cuvântul de deschidere susținut de 

directorul unității de învățământ dl. Florin Tudose, a 

luat 

cuvântul domnul Primar Cristi Valentin Misăilă care 

a vorbit despre susținerea acestui demers cultural și 

importanța conservării memoriei locale. 

              Doamna prof. dr. Teodora Fîntînaru a vorbit 

cu emoție despre autoarea Oana-Diana Renea și 

despre evenimentele și oamenii care au contribuit la păstrarea memoriei scriitoarei, iar la finalul 

momentului a luat cuvântul doamna prof. Afrodita Renea, mama scriitoarei, care a mulțumit celor 

prezenți pentru momentul special și a urat tuturor un an școlar cu împliniri și succese. 
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    Au fost prezenți la eveniment dl. Aurel 

Șelaru - Inspector General Adjunct, doamna Oana 

Raluca Boian – manager al Bibliotecii Județene 

Vrancea, dna Marilena Șerbănut – director al 

Ateneului Mr. Gh. Pastia, dna Dorina Nanu - 

președinta Asociaţiei Nevăzătorilor din România - 

Filiala Vrancea și dl. Remus Nica – Inspector Șef al 

IPJ Vrancea. 

 

 

 

Zi de poveste -  Dăruim comori 

Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Irina Andreea Chiriac 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 10 

Data/perioada: 5 septembrie 

Rezumat: 

Cu susținerea voluntarei Irina Andreea 

Chiriac copiii au ascultat povestea CUM SĂ PRINZI 

O STEA de Oliver Jeffers, o poveste magică despre 

cum să-ți îndeplinești visele. 

Prin simplitatea sa cartea a oferit ocazia de a 

vorbi cu cei mici despre blândețe, curaj, perseverență, încredere, dar și despre visele lor. 

Timpul a trecut repede și au vorbit despre câte feluri de stele există și așa au ajuns la steluțele de 

mare pe care le-au admirat și atins cu mare curiozitate, apoi au confecționat și colorat steluțe și au călătorit 

alături de ele de la pământ la cer și înapoi. 

La ateliere participă copii de la 1 la 10 ani, alături de părinți sau bunici. 
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BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE 

-cărți de luat acasă- 

 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice  

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 40 

Rezumat: 9 septembrie 2019. În buna tradiţie a 

programului Biblioteca dăruieşte, la sediul central al 

bibliotecii au fost realizate expoziții de carte prin care 

au foste dăruite cărți  utilizatorilor bibliotecii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca dăruiește la început de an școlar 
 

Organizator: Secția Împrumut la domiciliu adulți. 

Periodice  

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 2 

Altfel de expoziţii: 3 

Nr. cărţi expuse: 228 

Nr. altfel de documente expuse: 300 

Rezumat: 16 septembrie 2019. Cu prilejul 

deschiderii noului an școlar, bibliotecarii de la Sediul 

central și-au așteptat cititorii cu peste 200 de titluri noi, volume interesante și captivante, cărți din 

programa școlară și beletristică, ce au diversificat lectura tuturor cititorilor fideli ai bibliotecii sau a celor 

care au dorit să se înscrie pentru prima dată. 

Eşti cititor nou înscris?! Prin programul Biblioteca dăruiește, cititorii noi au primit în dar, la alegere, o 

carte, un orar şi un semn de carte. Au fost create peste 150 semne de carte și 50 orare și au fost dăruite 

cititorilor nou înscriși peste 50 de cărți.   
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Au fost realizate diverse expoziții de carte, pe diferite 

tematici: handmade, bucătărie, fotografie, adolescență, 

parenting, albume de artă etc. 

Expozițiile Toamna se numără…..CĂRȚILE bune și 

Emoție de toamnă… au fost realizate de bibliotecara 

Daniela Atanasiu și au cuprins citate despre carte și 

lectură, dar și versuri autumnale ale unor scriitori 

consacrați ai literaturii române – George Topârceanu, 

Alexandru Macedoski, Ion Pillat, Ion Minulescu etc. 
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Nostalgii de toamnă 

Expoziție 

 

Organizator: Sala de Lectură 

Loc de desfăşurare: Holul Sălii de lectură   
Altfel de expoziţii: 1  

Nr. altfel de documente expuse: 12  

Rezumat:18 septembrie 2019. Expoziția realizată de bibliotecar 

Alina Chiriac a îmbinat elementele vizuale ale toamnei (ramuri, 

frunze îngălbenite) cu nostalgia ei reflectată în diverse poeme. 

                 

 

 
 

 

 

 

 

Zilele Bibliotecii Județene Panait Cerna Tulcea 

Colaborare profesională 

 

Organizator: Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea 

Loc de desfăşurare: Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea 

Participanți: bibliotecari din biblioteci publice din țară, scriitori, oficialități 

Prezentare materiale profesionale BJDZ: 1 

Rezumat: În perioada 25-29 septembrie 2019 Biblioteca 

Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a participat la 

Zilele Bibliotecii Județenen Panait Cerna Tulcea, ediția I.  

În cadrul evenimentului s-au desfășurat: Sesiunea Națională 

de Comunicări Științifice, Festivalul Internațional de 

Poezie Contemporană Europoezia , lansări de carte și alte 

evenimente culturale. La această întâlnire eveniment au 

participat Oana-Raluca Boian, managerul instituției, și 

bibliotecar Alina Chiriac, care a susținut prezentarea 

materialului editat de biblioteca noastră, O sută de povești în an Centenar. 
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                                                           Ziua Europeană a Limbilor 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea-Centrul de Formare 

Colaboratori : Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare 

Participanţi: 25 

Nr. Activități: 1 

Rezumat: 26 septembrie. Ziua Europeană a Limbilor a fost sărbătorită prin poezii în limba franceză și 

engleză și exerciții de dicție în limba germană. 

Alături ne-au fost elevii Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” Focșani, însoțiți de doamnele profesoare 

Mariana Șerban și Diana Gâneț. De asemenea, elevii au vizitat Centrul de Limbi Străine și au aflat care 

este scopul acestei zile - diversitatea lingvistică și promovarea diversității culturale. 

 

 

 

 

Club de muzică și literatură pentru seniori 

 
Organizator: Secția pentru copii și tineret 

Colaboratori: Grup vocal Milcovia 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret 

Nr. participanţi: 48(12/săptămânal) 

Data/perioada: septembrie decembrie 2019 

Rezumat: 

Pornind de la muzică și literatură au loc la 

bibliotecă întâlniri săptămânale ale grupului vocal 

Milcovia, din cadrul CARP Milcovul format din 

senioare. 



136 
 

De acum bunicuțe, cele 12 doamne, coordonate 

de doamna profesoară Anastasia Bălan, reușesc să 

însuflețească atmosfera bibliotecii pornind de la 

ritmurile muzicale și călătorind în lumea literaturii, o 

frumoasă întâlnire a lecturii, cântecului și a generațiilor 

Au loc discuții despre cărțile preferate, se fac 

repetiții pentru grupul vocal, sunt implicate și prezente 

la diverse evenimente culturale ale bibliotecii  și 

urmează ca două dintre membrele grupului să se implice 

ca voluntare în proiectul bibliotecii Ora de lectură. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


