OCTOMBRIE
Proiect editorial: Dicționar etic
Organizator: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea
Colaboratori: Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea,
Şcoala Gimnazială Păuneşti, Direcția Generală Anticorupţie
Serviciul Judeţean Vrancea, Liceul „Simion Mehedinți” Vidra,
Liceul ,,Grigore Gheba” Dumitrești, Colegiul Național ,,Emil Botta”
Adjud, Colegiul Economic ,,Mihail Kogălniceanu”, Colegiul Tehnic
,,Ion Mincu”, Școala Gimnazială Suraia
Loc de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Păuneşti
Nr. participanţi: 25
Rezumat: Joi, 10 octombrie 2019, împreună cu partenerii de la
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea şi Poliţia Română,
ne-am întâlnit cu elevii din clasele a VIII-a de la Şcoala Gimnazială
Păuneşti, Vrancea. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului de
tineret "Dicționar etic", derulat de către cele trei instituţii, în
parteneriat. Au participat doamna Lia Cazacu expert tineret la DJST
Vrancea, domnul profesor Liviu-Iulian Roman, consilier educativ la
Şcoala Păuneşti, doamna Sina Florea Calotă, comisar Direcția
generală Anticorupţie la Serviciul Judeţean Vrancea, colegul nostru Adrian Ţiglea, bibliotecari şi cadre
didactice. În Anul Cărţii, tinerii au identificat, ad-hoc, definiţii şi simboluri adecvate unor termeni din
aria eticii, precum legitimitate, morală, sinceritate, asumare, curaj.
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Duiliu Zamfirescu, europeanul bine temperat
Expoziție aniversară
Organizator: Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu
Vrancea
Loc de desfăşurare: Sediul central
Expoziţii de carte: 1
Altfel de expoziţii: 1
Nr. cărţi expuse: 36
Nr. altfel de documente expuse: 25
Rezumat:
Sediul central al Bibliotecii a marcat, și în acest an,
161 de ani de la naşterea scriitorului, jurnalistului şi
diplomatului Duiliu Zamfirescu (30 octombrie 1858 - 3
iunie 1922). Cu acest prilej, au fost realizate expoziții de
carte și documente din colecțiile Secției de împrumut la
domiciliu adulți.
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Au nins anii
Ziua Mondială a persoanelor vârstnice
Organizator: CARP Milcovul
Invitati: Biblioteca Județeană Vrancea.
Nr. participanţi: 100
Data/perioada: 1 octombrie
Rezumat: Printr-o hotărâre a Organizația Națiunilor
Unite, s-a stabilit ca ziua de 1 octombrie a fiecărui an
să fie proclamată Ziua Mondială a Persoanelor
Vâstnice.
La Focșani, organizația CARP „Milcov
organizează an de an marcarea acestei zile împreună
cu partenerii de suflet.
La această manifestare, un cuvânt de salut
adresat persoanelor vârstnice au avut reprezentanții
Casei Județene de Pensii Vrancea, prin Vasile Balica,
director adjunct) și Bibliotecii Județene „Duiliu
Zamfirescu”, prin manager Oana Raluca Boian,
instituții alături de care CARP „Milcov” derulează
activități literar-artistice, prin Clubul de lectură și
teatru „Împreună” și Clubul de muzica și literatură
pentru seniori), care la această sărbătoare a prezentat
câteva scenete în desfășurarea cărora am putut observa
talentul actorilor amatori pensionari.

Biblioteca dăruiește
Proiect - cărți de luat acasă
Organizator: Sediul central
Loc de desfăşurare: Sediul central
Expoziţii de carte: 1
Nr. cărţi expuse: 40
Rezumat: În buna tradiţie a programului Biblioteca
dăruieşte, în luna octombrie, la sediul central al
bibliotecii au fost realizate expoziții de carte prin care
au foste dăruite cărți utilizatorilor bibliotecii.
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Club de lectură în limba franceză
Organizator: Centrul de Formare
Colaboratori : Mihaela Goleșteanu, voluntar
Loc de desfăşurare: Centrul de Formare
Participanţi: 10
Nr. activități: 10
Perioada: 4 octombrie-13 decembrie
Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”
a organizat, la Centrul de Formare, Clubul de limbă

franceză pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 10
ani, care s-a desfăşurat în fiecare zi de vineri, în
intervalul orar 14-15.
Activitatea clubului s-a derulat în perioada 4
octombrie – 13 decembrie 2019 şi a avut drept scop să
vină în sprijinul copiilor care doresc să îşi aprofundeze
cunoştinţele de limbă, cultură şi civilizaţie franceză şi
să îi apropie de universul fascinant al francofoniei, cu
ajutorul poveștilor și a lecturii interactive.

Atelier de lectură - Armonia lumii
Organizator: Secția pentru copii și tineret, Irina
Chiriac, voluntar, psiholog , terapeut, logoped
Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanţi: 25
Data/perioada: 12 octombrie
Rezumat: Dăruim comori – sâmbătă, o zi de toamnă
caldă în care voluntara Irina Chiriac ne-a dat întâlnire
la bibliotecă pentru a citi împreună
”Armonia lumii ” începe atunci când se adună

laolaltă cărțile, copiii, soarele, florile și voia bună.
Am ascultat cu atenție lectura și am învățat cum
trebuie să avem grijă de lumea noastră, de natură, cum
să nu o supărăm și să o facem mai curată.
Micuții au ”muncit” apoi pentru a sădi flori în
curtea bibliotecii și au descoperit tainele
grădinăritului de la părinții și bunicii care i-au însoțit.
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Atelier de lectură - Dăruim Comori
Organizator: Secția pentru copii și tineret, Irina
Chiriac, voluntar, psiholog , terapeut, logoped
Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanţi: 22
Data/perioada: 17 octombrie
Rezumat: Dăruim comori –La acest atelier au citit
cartea “Totul este bine când se termină cu bine!” scrisă
de Quentin Greban și apărută la editura Nomina.
Ne-am reîntâlnit la Biblioteca Județeană “Duiliu
Zamfirescu”, secția pentru copii și am citit cartea "Totul este bine când se termina cu bine! ” - de Quentin
Greban! La această întâlnire am avut preponderent copii mici (până în 4 ani).

Conferinţa internaţională ,,Robotică şi imprimare 3D” în biblioteci
Organizator: Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu"
Braşov
Loc de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană Braşov
Nr. participanţi: 60
Data/perioada: 17 octombrie
Rezumat: În perioada 16-17 octombrie 2019, a avut loc
Conferinţa internaţională ,,Robotică şi imprimare
3D” în biblioteci. Evenimentul organizat de Biblioteca
Judeţeană „George Bariţiu" Braşov a fost un bun prilej de
dezvoltare profesională şi o reală oportunitate de schimb de
bune practici inovatoare în domeniu.
La activitățile ştiinţifice au participat cadre didactice din universitățile europene, profesori din
învăţământul superior românesc, cercetători ştiinţifici, bibliotecari.
Orientarea bibliotecilor spre industriile creative şi inteligenţa artificială, este o tendinţă în plină ascensiune,
procese precum interconectarea serviciilor, relaţia cu utilizatorii, circulaţia informaţiei transformându-se radical.
Relaţia om-maşină în noua confirguraţie va optimiza noua cunoaştere şi serviciile tip discovery.

141

Mari personalități ale culturii române și universale
Proiect: Cenaclu cultural

Organizator: Sala de Lectură
Colaboratori: Asociația Elevilor Vrancea
Loc de desfăşurare: Sala de lectură
Nr. participanţi: 21
Rezumat: Luni, 22 octombrie 2019, în cadrul
Cenaclului literar „Personalități ale culturii române
și universale”, organizat de Asociația Elevilor din
Județul Vrancea și Biblioteca Județeană „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea, s-a purtat o discuție despre
geniu și modul în care ne raportăm la acesta, având
ca puncte culturale de reper personalităţile lui Mihai
Eminescu și J. W. Goethe.

Proiect editorial: Dicționar etic
Organizator: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea
Colaboratori: Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea,
Şcoala Gimnazială Paltin
Loc de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Paltin
Nr. participanţi: 25
Rezumat: Joi, 24 octombrie 2019, împreună cu partenerii de la
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea ne-am întâlnit cu
elevii de la Şcoala Gimnazială Paltin, Vrancea. Activitatea a avut
loc în cadrul proiectului de tineret "Dicționar etic". Au participat
doamna Lia Cazacu expert tineret la DJST Vrancea, colegul nostru
Adrian Ţiglea, doamna profesoară Doina Stratton-Andrieş de la
Biblioteca de Weekend din Şerbeşti, doamna Stăncuţa Tătaru, de la

Muzeul
Etnografic din Paltin, bibliotecari şi cadre
didactice. În Anul Cărţii, tinerii au
identificat, ad-hoc, definiţii şi simboluri
adecvate unor termeni din aria eticii şi a
relaţiilor sociale.
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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: octombrie 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.
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.

Duiliu Zamfirescu – la ceas aniversar
Expoziție
Organizator: Sala de Lectură
Loc de desfăşurare: Holul Sălii de lectură
Altfel de expoziţii: 1
Nr. altfel de documente expuse: 28
Nr. expoziție cărți: 1
Nr. cărți expuse: 41
Rezumat: 28 octombrie 2019, în holul Sălii de
Lectură a fost realizată o expoziție de carte cu titlul
„Duiliu Zamfirescu”cu ocazia aniversării a 161 de
ani de la nașterea scriitorului..
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Sub umbrela cărții – invitație la lectură
Altfel de expoziție
Organizator: Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea
Loc de desfăşurare: Sediul central
Altfel de expoziţii: 1
Nr. cărţi expuse: 15
Nr. altfel de documente expuse: 50
Rezumat: Cu prilejul „Anului Cărții în România”, la data de 25
octombrie 2019, la sediul central al Bibliotecii a fost organizată
expoziția „Sub umbrela cărții”.
Realizată cu măiestrie de către colega noastră Daniela Atanasiu,
bibliotecar la Secția de împrumut la domiciliu adulți, expoziția
este subintitulată simbolic „Pentru toți iubitorii de carte” și
reprezintă o invitație la lectură pentru cei pasionați.
O „altfel” de expoziție, plină de culoare, sugestivă, realizată
graţie creativităţii, imaginației, talentului și îndemânării bibliotecarului! Cea realizată de colega noastră,
bibliotecar Daniela Atanasiu!
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Oameni şi cărţi
Conferinţă despre scriitorul şi diplomatul Duiliu Zamfirescu
Organizator: Sediul Central
Colaboratori: Ioan Adam, scriitor; Gheorghe Andrei Neagu,
scriitor, Preşedintele Cenaclului literar „Duiliu Zamfirescu”
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 40
Rezumat: Sediul Central al Bibliotecii a găzduit miercuri, 30
octombrie 2019, începând cu ora 11.00, la Secția Împrumut la
Domiciliu Adulți “Virgil Huzum”, conferinţa cu tema „Oameni şi
cărţi”, dedicată celor 161 de ani de la naşterea scriitorului,
jurnalistului şi diplomatului Duiliu Zamfirescu.
Prelegerea a fost
susținută de către
istoricul şi criticul
literar Ioan Adam,
binecunoscut
publicului focşănean pentru remarcabila sa contribuţie
la cercetarea vieţii şi operei zamfiresciene.
„Eminent specialist în materie de Duiliu Zamfirescu”,
cum afirma criticul literar Liviu Petrescu, domnul
prof. dr. Ioan Adam este autorul a numeroase volume,
ediţii, ediţii critice, a zeci de prefeţe, traduceri,
antologii şi a peste 3000 de articole în diverse periodice.
Mare parte a cercetărilor sale le-a consacrat
biobibliografiei autorului „Vieţii la ţară”, devenind, în
fapt, reperul şi emblema însăşi a acesteia, în literatura
română.
Alături de renumitul scriitor și de invitații acestui
eveniment, am fost onorați de prezenţa domnului
Gheorghe Andrei Neagu, scriitor, Preşedintele
Cenaclului literar „Duiliu Zamfirescu” Focşani,
promotor cultural şi membru al Uniunii Scriitorilor din
România.
La această întâlnire au participat elevi ai Școlii
Gimnaziale Duiliu Zamfirescu Focșani, alături de doamna profesor Pompilia Bărbosu, care au comunicat
cu scriitorul Ioan Adam și i-au oferit în dar o felicitare.Conferinţa „Oameni şi cărţi” a prefaţat Târgul de
carte, ediţia a XIV-a, şi a omagiat Anul cărţii în România.

145

Lectura îți dă aripi
Alfel de expoziție
Organizator: Secția copii și tineret
Loc de desfăşurare: Secția copii și tineret
Rezumat:Octombrie lună aniversară a bibliotecii noastre,
bibliotecarii secției pentru copii și tineret au pregătit pentru public
o altfel de expoziție îndemn la lectură, intitulată Lectura îți dă aripi.
Expoziția include și o serie de picturi realizată de bibliotecara

Roxana Făcăoaru și inspirată de
istoria scrisului
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Premii obținute la
Conferința Națională a ANBPR
21-23 octombrie 2019
În perioada 21-22 octombrie 2019 a avut loc la Miercurea-Ciuc, județul Harghita, Conferința
Națională a ANBPR, cu tema “Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală”.
În cadrul acestui eveniment, ca o recunoaștere a activității bibliotecarilor din Biblioteca Județeană
Vrancea de către ANBPR (Asociația Națională a Biliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România),
colegul nostru Adrian Țiglea a primit Premiul pentru cea mai bună lucrare de specialitate – tip
monografie pentru lucrarea „Cultură și mentalități în epoca Marii Uniri: o perspectivă asupra
modernității românești (2018)”.
De asemenea, Premiul „Traian Brad” pentru merite deosebite în biblioteconomie în întreaga
activitate a fost obținut de către doamna Veronica Crăciun, bibliotecar metodist.
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NOIEMBRIE
Biblioteca muzicală
Proiect pentru nevăzători
Organizator: Fundația „Cartea Călătoare”,
Partener: Secția pentru copii și tineret
Colaboratori: Mass media locala și națională
Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanţi: 8
Data/perioada: 5 noiembrie
Rezumat: În urmă cu 12 ani, Fundația „Cartea
Călătoare” din Focșani iniția, cu sprijinul
Bibliotecii Județene Vrancea, un proiect unic pe
plan național, și anume crearea unui serviciu de
împrumut ce consta în cărți audio Daisy pentru
nevăzători numit „Lectura risipește întunericul”.
Astfel, cei care nu văd lumea așa cum o vedem noi
au putut să asculte zeci de romane de toate genurile, pentru toate categoriile de cititori, copii și adulți,
lecturând cărți prin intermediul unor aparate speciale de redare.
Proiectul pilot a avut un succes imediat, cărțile audio de la Focșani s-au răspândit rapid în toate
bibliotecile din țară fiind puse la îndemâna celor miilor de nevăzători din România care îndrăgesc lectura
dar nu pot citi cu ochii lor. Până acum, serviciul de
împrumut pentru nevăzători a fost implementat în 40 de
biblioteci din țară, în cadrul Fundației „Cartea
Călătoare” realizându-se două sute de astfel de cărți
pentru nevăzători.
Fundația „Cartea Călătoare” și-a propus un nou
proiect ambițios, unic în România, intitulat „Biblioteca
muzicală Braille”, prin care se dorește înființarea unei
secții de împrumut doar cu volume ce cuprind tehnici de
învățare a instrumentelor muzicale, partituri de muzică
clasică și ușoară dar și manuale de muzică.
După atâția ani, Fundația „Cartea Călătoare” își dorește
revitalizarea proiectului și scoate alte 40 de volume
audio pentru nevăzătorii împătimiți de lectură dar și cu
noi aparate de redare, de ultimă generație, prin
intermediul cărora se pot asculta aceste cărți.
Proiectul nu putea fi dus la capăt fără inimoasele
voluntare Claudia Toader și Laura Breană care au
petrecut sute de ore în spațiul strâmt, al studioului de
lectură, citind sute de cărți pentru nevăzători.
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Azi am fost la Bibliotecă
Filiala Sud a bibliotecii
Organizator: Filiala Sud
Colaboratori: Școala Al. Vlahuță Focșani
Loc de desfăşurare: Filiala Sud
Nr. participanţi: 28
Rezumat: 7 noiembrie 2019, elevii clasei a II-a A, de
la Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță, însoțiți de
doamna învățătoarea Rusu Liliana și de bibliotecara
școlii, Stoean Luciana, au venit în vizită la Biblioteca
Județeană Duiliu Zamfirescu, Filiala Sud.
Copiii au cercetat cărțile, au pus o mulțime de
întrebări, s-au mișcat prin toate camerele, au luat
cărți de pe rafturi și le-au răsfoit.

Zilele bibliotecii „Ștefan cel Mare” Chișinău
15 ani de la inaugurare
Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” a
dat curs invitației directorului Bibliotecii „Ștefan cel
Mare” din Chișinău, Lilia Gamarța, de a participa la
evenimentul aniversar cu prilejul împlinirii a 15 ani de
activitate. Biblioteca „Ştefan cel Mare”, instituție de
promovare a cărții și a culturii naționale, este una din
filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi a fost
deschisă
în
1994
în
parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea din Focşani.
Directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P.
Hasdeu”, dr. Mariana Harjevschi a însoțit într-o vizită de lucru la
„Centrul Academic Eminescu” oaspeții de onoare din România,
managerul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,
Focșani, doamna Oana-Raluca Boian, colegul nostru, Adrian
Țiglea, și șefa filialei „Ștefan cel Mare”, Lilia Gamarța. Într-o
atmosferă cordială au fost discutate rolul bibliotecilor din rețeaua
B.P. Hasdeu în comunitatea chișinăuneană, au facut schimb de
experiență despre starea și perspectivele dezvoltării bibliotecilor,
a fost oferită o diplomă de onoare invitaților de la Focșani, și sa semnat Protocolul de colaborare între Biblioteca Județeană
”Duiliu Zamfirescu” Vrancea și Biblioteca Municipala „B.P.
Hasdeu.
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Legendele Crăciunului
Atelier de povești și creație
Organizator: Centrul de Formare
Colaboratori : Sala de lectură
Loc de desfăşurare: Centrul de Formare
Participanţi: 27
Nr. activități: 5
Perioada : noiembrie decembrie 2019
Rezumat: 13 noiembrie a avut loc lansarea Proiectului „Legendele
Crăciunului” cu scop atragerea publicului tânăr prin îmbinarea unui
atelier de creație cu lectura și tradiția Crăciunului.
Prin realizarea acestor ateliere educative s-a urmărit
dezvoltarea personalității copiilor.
Datorită participării la aceste ateliere, copiii au cunoscut
tradițiile Crăciunului,
și-au
dezvoltat
abilitățile
de lucru în echipă și
au dobândit competențe multiple, proprii mai multor arii
de dezvoltare personală: lectură, comunicare, arta modelării
hârtiei, arta cusutului manual, activități educative prin joc.
Fiecare atelier de o oră și jumătate a început cu
lecturarea legendelor Crăciunului, cu poezii sau colinde,
latura practică a întâlnirii fiind alcătuită din confecționarea
de semne de carte, compunerea unei scrisori originale
pentru Moș Crăciun, pictura unui glob, confecționarea unei felicitări.
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Proiect - Legendele Crăciunului
Ateliere de lectură
Organizator: Sala de Lectură
Colaboratori: Centrul de Formare
Loc de desfăşurare: Centrul de Formare
Nr. participanţi: 24
Nr. activități: 2
Rezumat: Începănd din noiembrie Proiectul „Legendele
Crăciunului” și-a propus realizarea unor ateliere
educative destinate dezvoltării personalității copiilor.
Datorită participării la aceste ateliere, copiii au învățat
tradițiile Crăciunului, și-au dezvoltat abilități de lucru în
echipă, au dobândit competențe multiple, proprii mai
multor arii de dezvoltare personală: lectură, comunicare, arta modelării hârtiei, arta cusutului manual,
activități educative prin joc.

Noutăți pe rafturile bibliotecii
Expoziție de carte
Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea
Loc de desfăşurare: Sediul central
Expoziţii de carte: 1
Nr. cărţi expuse: 100
Rezumat: 18 noiembrie 2019
Expoziția realizată
a avut drept scop promovarea
noutăților de lectură primite în Secția de împrumut la
domiciliu adulți. Promovarea a avut loc atât la sediul
bibliotecii cât și pe facebookul instituției noastre..
Disponibilitatea oricărui titlu de carte poate fi verificată în
catalogul
electronic
al
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bibliotecii: http://82.208.170.9:8080/opac

Noutăți editoriale
Expoziție
Organizator: Sala de Lectură
Loc de desfăşurare: Sala de lectură a Bibliotecii
Expoziţii de carte: 1
Nr. cărţi expuse: 10
Rezumat: Expoziție realizată de bibliotecarii Sălii de
Lectură din cărțile nou achiziționate și primite de
această secție.
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Întâlnire profesională Brăila
Sistemul informatizat utilizat în bibliotecile publice
Organizator: Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila
Participanţi: Softlink Central Europe , Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Biblioteca
Județeană V. A. Urechea Galați, Biblioteca Județeană V. Voiculescu Buzău, Biblioteca Județeană
„Panait Cerna” Tulcea
Loc de desfăşurare: Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila
Nr. activități: 1
Joi, 21 noiembrie, am participat împreună cu managerul bibliotecii, Oana-Raluca Boian și
administratorul de sistem Andrei Dima la o întâlnire metodică organizată cu scopul de a îmbunătăți
sistemul informatizat utilizat în bibliotecile publice.
Prezentarea a fost susţinută de firma Softlink Central Europe, axată pe următoarele subiecte:
- sistemul informatizat de bibliotecă - pilonul central al managementului serviciilor de bibliotecă
- sistemele RFID - eficientizarea operaţiunilor şi securitatea colecţiei
- achiziţia şi împrumutul cărţilor electronice, cu protejarea drepturilor de autor
- scanarea şi digtizarea documentelor - soluţii de mare productivitate
- echipamente, accesorii şi materiale pentru activităţi curente de bibliotecă.
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Manifestului UNESCO pentru biblioteci publice
25 de ani de la ratificare
Organizator: Biblioteca Judeteana Vrancea, Filiala ANBPR Vrancea
Data/perioada: 29 noiembrie
Rezumat: În urmă cu 25 de ani, UNESCO (Organizația Națiunilor Unite
pentru Educație, Știință și Cultură), în deplin acord cu principiile IFLA
((Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci şi Bibliotecari) lansa
Manifestul
pentru
bibliotecile
publice.
Considerând biblioteca publică drept „forță vie pentru educație, cultură și
informare, agent esențial în încurajarea păcii și bunăstării spirituale”,
UNESCO structurează Manifestul pentru bibliotecile publice astfel:
definirea bibliotecii publice, misiunea bibliotecii publice, finanţare,
legislaţie şi reţele, operare şi management şi punerea în practică a
manifestului, propunând şi ratificând 12 misiuni cheie ale bibliotecii
publice, care să aibă ca preocupare permanentă serviciile de informare,
alfabetizare, educație și 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: noiembrie 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.
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.
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Fii SUPEREROU, pentru orașul tău!
Ziua Internaţională pentru Acţiune Climatică
Organizator: Biblioteca Judeteana Vrancea,
Colaboratori: Parteneriat cu Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România,
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea şi Agenția
Națională pentru Arii Naturale Protejate - Filiala Vrancea
Loc de desfăşurare: Sediile bibliotecii
Expoziţii de carte: 3
Nr. cărţi expuse: 102
Nr. altfel de documente expuse: 400
Data/perioada: noiembrie – decembrie 2019
Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, în
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România, Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea şi
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Filiala Vrancea, s-au
alăturat evenimentului internaţional Climate Strike România și Fridays
For Future şi campaniei #cărțipentruviitor / #booksforfuture .
Astfel, la sedile bibliotecii, utilizatorii au fost întâmpinaţi cu
expoziţii, cărţi şi materiale publicitare, toate dedicate mediului
înconjurător.
Ziua Internaţională pentru acţiune climatică se sărbătoreşte în
fiecare an pe data de 29 noiembrie, iar săptămâna 25 - 29 noiembrie 2019
este dedicată manifestărilor naţionale şi internaţionale menite să
sensibilizeze opinia publică în privinţa schimbărilor climatice şi a
dezideratului
salvării
habitatului
natural.
Materialele informative au fost puse la dispoziție de Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea
şi de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Filiala Vrancea, partenerii noștri în această
campanie.
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Povestiri din mahalaua Tăbăcari - Jan Pavel
Lansare de carte
Organizator: Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu
Vrancea
Colaboratori: Editura Salonul literar
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 34
Rezumat: Joi, 28 noiembrie 2019, începând cu ora 16,
la sediul Împrumut la domiciliu adulţi al Bibliotecii,
din strada Mihail Kogălniceanu nr . 13, a avut loc
lansarea de carte „Povestiri din mahalaua Tăbăcari” a
scriitorului și profesorului Jan Pavel.
La acest eveniment cultural au participat CuliţăIoan Uşurelu, scriitor şi director al Editurii „Salonul Literar” Vrancea, Oana-Raluca Boian, managerul
Bibliotecii Judeţene Vrancea, scriitorii Radu Borcea şi Ion Apostu. Evenimentul a avut loc în parteneriat
cu Editura „Salonul Literar” Vrancea.

156

Azi am fost la Bibliotecă!
Școala Ion Basgan Focșani
Organizator: Sediul central
Colaboratori: Școala Ion Basgan Focșani
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 40
Rezumat: Elevii clasei a IV-a de la Şcoala „Ion Basgan”
din Focşani, însoțiți de doamna profesor învăţământ
primar, Cornelia Cristea, au venit în vizită la bibliotecă
pentru a omagia, împreună cu noi, bibliotecarii, Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918.
Ei au fost întâmpinaţi de doamna Oana-Raluca
Boian, manager al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, care le-a mulţumit pentru prezenţă,
încurajându-i pe cei mici să vină la bibliotecă, să
citească, să fie cât mai aproape de carte.
Alături de colega noastră, doamna bibl. Dana
Atanasiu, copii au vizitat secțiile bibliotecii și au
vernisat împreună expoziţia de carte şi alte documente
de bibliotecă „Marea Unire întru Reîntregirea
Neamului” organizată la parterul bibliotecii.
Copiii au participat la întâlnirea cu ... ISTORIA,
unde, prin obiecte simbolice dezvăluite de cufărul cu
poveşti – ceas, hartă, cărţi poştale, imagini cu
monumente şi, mai ales, distincții militare de acum 100
de ani, au spus, împreună cu doamna bibl. Teodora Fîntînaru, povestea de la 1 Decembrie 1918.
Întâlnirea s-a încheiat cu un recital de cântece patriotice susţinut de copiii îmbrăcaţi în ii şi
cămăşi naţionale, ca un omagiu adus eroilor. Ca bonus, gazdele au primit şi un mănunchi de... colinde,
dând astfel startul sărbătorilor de iarnă la bibliotecă.
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DECEMBRIE
Țara suntem noi!
Ziua Națională a României
Organizator: Secția pentru copii și tineret
Colaboratori: Bibliotecile comunale Adjud, Năruja, Răcoasa
Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret, bibliotecile
publice din Adjud, Năruja, Răcoasa
Nr. participanţi: 33
Expoziţii de carte: 1
Altfel de expoziţii: 1
Nr. cărţi expuse: 18
Nr. altfel de documente expuse: 45
Data/perioada: 29 noiembrie
Rezumat: Secția pentru copii și tineret in parteneriat cu Școala
Gimnazială nr. 7 din Focșani , prof. înv. primar Baciu Marina si
bibliotecar Hanganu Mirela, coordonator activitate bibliotecar
Maria Cristina Olaru, au organizat o activitate interactivă pentru marcare Zilei Nationale a României la
care au participat 33 de elevi. Au fost realizate două
expoziții Istoria ne învață, expoziție documentară
realizată de bibliotecarii secției și România în culorile
copilăriei –expozitie de desene elevii Școlii nr 7 Focșani.
Au fost derulate in paralele activități in bibliotecile
publice din Adjud, Răcoasa și Năruja.
 Biblioteca Municipală Adjud - Noi suntem români,
realizată de prof. înv. primar Daniela Cristian, Scoala M.
Armencea Adjud, coord. Valea Tatiana- director
Biblioteca Adjud, participanți 30 de elevi
 Biblioteca comunală Răcoasa - Și noi sărbătorim 1 Decembrie - Grădinița Răcoasa, educatoare: Bratu
Elena si Afloarei Aur, coord. bibliotecar Ghiță Vlădoiu, participanți 36 de preșcolari
 Biblioteca Publică Năruja - Stropi de iubire pentru Țara mea –Școala Gimnazială Barbu Ștefănescu
de la Vrancea Naruja, prof. Gogancea Teodora, coord.
Bibl. Bratie Adriana, participanți 25 de elevi.
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Țara suntem noi!
Ziua Națională a României
Organizator: Sala de Lectură
Colaboratori: Liceul de Arte „Gheorghe Tattarescu” din Focşani
Loc de desfăşurare: Sala de Lectură
Nr. participanţi: 29
Expoziţii de carte: 1
Nr. cărţi expuse: 28 cărți
Nr. altfel de documente expuse:16
Rezumat: Marți, 26 noiembrie 2019, începând cu ora 1100, a avut loc
evenimentul cultural organizat de Sala de Lectură a Bibliotecii
Județene Vrancea în colaborare cu doamnele Mariana Dascălu şi
Carmen Diaconu, profesoare de istorie la Liceul de Arte „Gheorghe
Tattarescu” din Focşani, alături de elevi ai clasei a IX-a şi bibliotecari.
A fost evocat rolul Reginei Maria în realizarea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, cei prezenţi vizionând filmul „Regina Maria –
frânturi de suflet românesc”, realizat de către Biblioteca Judeţeană
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, și au discutat liber despre importanța
acesteia pentru noi astăzi.
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Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri:
o perspectivă asupra modernităţii
Organizator: Sala de Lectură
Colaboratori: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”
din Odobeşti
Loc de desfăşurare: Liceul Teoretic „Duiliu
Zamfirescu” din Odobeşti
Nr. participanţi: 65
Nr. activități: 1 activitate.
Rezumat: În cadrul parteneriatului cu Liceul Teoretic
„Duiliu
Zamfirescu” din Odobeşti, luni, 2 decembrie 2019,
doamna Oana-Raluca Boian, managerul Bibliotecii
Judeţene Vrancea, însoţită de Adrian Ţiglea, purtătorul de
cuvânt al bibliotecii, au fost prezenţi la Liceul „Duiliu
Zamfirescu” din Odobeşti, unde au discutat, împreună cu
elevii, despre semnificaţia culturală a evenimentului de la
1 decembrie 1918, pornind de la lucrarea „Cultură şi
mentalităţi în epoca Marii Uniri: o perspectivă asupra
modernităţii româneşti”, scrisă de bibliotecarul Adrian
Ţiglea.

Mari personalități ale culturii române și universale
Proiect – Cenaclu cultural
Organizator: Sala de Lectură
Colaboratori: Asociaţia Elevilor Vrancea
Loc de desfăşurare: Sala de lectură a Bibliotecii
Nr. participanţi: 15
Nr. activități: 1
Rezumat: Luni, 2 decembrie 2019, în cadrul Cenaclului
„Mari personalități ale culturii române și universale",
organizat în parteneriat cu Asociaţia Elevilor din Judeţul
Vrancea, a
fost dezbătută tema istoriei ciclice, văzută prin lumina
S.F.-ului şi a scriitorului Isaac Asimov.
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Stelele...cu nume
Atelier de lectură creativ
Organizator: Sediuol central
Colaboratori: Școala Gimnazială Duiliu
Zamfirescu Focșani
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 8
Rezumat: Atelierul a fost coordonat de colega
noastră Florentina Mihalache, bibliotecar la Secția
Împrumut la domiciliu adulți. Periodice.
Participanții la această întâlnire au fost
elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială Duiliu
Zamfirescu Focșani, profesor învățător primar
doamna Monica Merloiu.Copiii au lucrat un sistem solar având la îndemână globuri de polistiren,
bețișoare din lemn, acuarele și ...mâini îndemânatice
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Magia sărbătorilor de iarnă!
Atelier de lectură creativ
Organizator: Biblioteca Județeană Vrancea
Colaboratori: Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă
„Elena Doamna" Focșani
Loc de desfăşurare: Centrul Școlar pentru Educaţie
Incluzivă „Elena Doamna"
Nr. participanţi: 22
Expoziţii de carte: 1
Nr. cărţi expuse: 48
Data/perioada: 5 decembrie 2019,
Rezumat: Biblioteca Județeană Vrancea, în parteneriat
cu Centrul Școlar Pentru Educaţie Incluzivă „Elena
Doamna" din Focșani, au organizat activitatea „Magia
sărbătorilor” adresată copiilor din această unitate de
învățământ.
Bucuroși de vizita bibliotecarilor, copiii au ascultat
povestea „Păpușa de cârpă”, a îndrăgitului autor Michel
Ende.
Atelierele creative care au urmat poveștii au fost
o încântare pentru copiii atenți, receptivi și creativi care au
confecționat felicitări cu îngerași în relief, tablouri cu
aplicații festive de Crăciun și, bineînțeles, ghetuțele roșii
pentru
darurile
lui
Moș
Nicolae..
Alături de managerul bibliotecii, Oana-Raluca Boian,
în această activitate au fost implicați bibliotecari din toate
secțiile bibliotecii - Daniela Atanasiu, Florentina
Mihalache, Maria Cristina Olaru și Diana Rădună.
Acesta este doar începutul unui proiect care urmează să se
deruleze pe tot parcursul anului viitor.
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Micul Prinț
Cerc de lectură
Organizator: Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" din Focşani,
Colaboratori: Sala de Lectură a Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea
Loc de desfăşurare: Cercul de Lectură al Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi"
Nr. participanţi: 30
Nr. activități: 1 activitate
Rezumat: Miercuri, 4 decembrie, alături de tinerii elevi și de doamnele profesoare de la Cercul de
Lectură al Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" din Focşani, colegul nostru Adrian Țiglea a lecturat un
capitol din cartea "Micul Prinţ" a lui Antoine de Saint-Exupery. Au descoperit, împreună, că "nu
cunoaştem decât ceea ce îmblânzim" şi că "devenim răspunzători de-a pururi pentru ceea ce am
îmblânzit" (Micul Prinţ, capitolul XXI).

Legendele Crăciunului
Atelier de povești și creație
Organizator: Sala de Lectură
Loc de desfăşurare: Centrul de Formare
Nr. participanţi: 34 participanți,
Nr. activități: 3 activități
Data/perioada: 5 decembrie 2019
Rezumat: Proiect dedicat promovării lecturii, și cărții
în general, în cadrul atelierelor de povești și creație
„Legendele Crăciunului” am lecturat din ,,Marea
Carte a Crăciunului”și am confecționat diverse
decorațiuni.
Bibliotecarele Alina Chiriac, Adriana Bran, Liliana
Cristea și Mihaela Onu-Postică au dăruit din cunoașterea lor celor mici pentru a-i învăța cum să
confecționeze felicitări, coronițe de Crăciun, ghetuțe din fetru, om de zapadă, și alte obiecte.
Cu ocazia întâlnirii de final, copiii au ascultat povestea „Crăciunul este pentru toată lumea”, din cartea
„24 de poveşti de citit înainte de Crăciun”, iar apoi au cântat colinde. În calitate de ajutoare ale lui Moş
Crăciun, cei mici au primit o Diplomă de Elf, iar doamnele bibliotecare le-au oferit dulciuri.
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Atelier de lectură de Moș Nicolae
Organizator: Secția pentru copii și tineret, Irina
Chiriac, voluntar, psiholog, terapeut, logoped
Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanţi: 45
Data/perioada: 5 decembrie 2019
Rezumat: Seară frumoasă, plină de povești, la atelierul
de lectură „Dăruim comori” derulat la Secția pentru
copii și tineret a Bibliotecii Județene Vrancea!
În ajun de Moș Nicolae, Irina Chiriac, voluntar în acest
proiect dedicat promovării lecturii, a pregătit o lectură
pentru o
seară
specială. Cartea „Franklin și cadoul de Crăciun” a deschis
noi orizonturi celor mici care au înțeles cât de important
este să dăruiască celor din jur, cât de ușor este să facă
cadouri
atunci
când
își doresc
acest
lucru.
Pornind de la exemplul lui Franklin, Irina a reușit să
motiveze și mobilizeze, atât copiii cât și părinții, ca acum
în prag de sărbători, să dăruiască din jucăriile lor altor
copii care au mai mare nevoie de ele.
22 de copii, însoțiți de părinți, au colorat biblioteca cu
râsetele
și întrebările lor. Povestea a fost doar începutul
atelierului care a continuat cu realizarea unor mini
brăduți ornamentali din scorțișoară și fundă colorată.
În cele două ore cât a durat atelierul, au reușit cu toții
să confecționeze brăduții, să asculte și să cânte
colinde, să se distreze și să bea ceai cald.
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Azi am fost la Bibliotecă!
Atelier de creație ad-hoc la Bibliotecă
Organizator: Sediul Central
Colaboratori: Școala Gimnazială Păulești – Vrancea
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 28
Data/Perioada: 6 decembrie
Rezumat: De Moș Nicolae, 25 de elevi ai Școlii
Gimnaziale Păulești – Vrancea, însoțiți de doamna

profesor Lenuța Bratosin, au ales să viziteze
sediul central al Bibliotecii. Copiii au fost
primiți în decor de sărbătoare și au vizitat, cu
interes, sălile bibliotecii, respectiv Secția
Împrumut la domiciliu adulți. Periodice și
Secția de carte veche. Colecții speciale.
Elevii au participat la un atelier ad-hoc în care
au avut de realizat două expoziții de carte și
decorațiuni de Crăciun. La finalul atelierului
coordonat de bibliotecar dr. Teodora Fîntînaru, copiii au avut de compus o poezie pe baza unor
cuvinte de sezon: cetină, copii, urări, bucurii, sărbători, iarnă. Rezultatul nu s-a lăsat mult așteptat, iar
inimoșii copii au prezentat poezia „De sărbători”. Moș Nicolae le-a pregătit oaspeților dulciuri, cărți și
alte materiale documentare de utilizat la școală.
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TABĂRA din BIBLIOTECĂ, ediția a II-a
Ateliere creative
Organizator: Sediul central
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 25
Data/Perioada: 12 decembrie
Rezumat: Ediția a II-a a Taberei din bibliotecă s-a
desfășurat Sediul central al Bibliotecii, joi 12
decembrie 2019, între orele 16.00 – 18.00, și a avut
toate ingredientele care au contribuit la reușita unei
seri tare plăcute petrecute la bibliotecă: lectură, cărți,
cunoaștere, imaginație, concursuri, jocuri distractive,
ghicitori, tombolă, zâmbete, distracție, prietenii, colinde și cadouri de la Moș Crăciun!
Au participat 25 de copii, între 8 și 10 ani, gata
pregătiți pentru cunoaștere, aventură, lectură
distractivă, jocuri și multe surprize.
Olaf – cel mai cunoscut om de zăpadă, personajul de
poveste al „Regatului de gheață”, a fost confecționat
cu mult drag și a prins viață în mânuțele dibace ale
fiecărui copil din tabără.
La final, sesiunea MasterChef a oferit
posibilitatea micuților de a prepara delicioasele

bomboane Rafaelo de Crăciun. Accesul în tabără s-a
făcut pe baza permisului de intrare la bibliotecă.
Coordonatori proiect: Daniela Atanasiu și
Florentina Mihalache
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Mari personalități ale culturii române și universale
Proiect – Cenaclu cultural
Organizator: Sala de lectură
Colaboratori: Asociaţia Elevilor Vrancea
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 28
Data/Perioada: 15 decembrie 2019
Rezumat: Final de activități în proiectul Cenaclul „Mari personalităţi ale culturii române şi
universale”. Moş Crăciun a venit mai devreme pentru tinerii participanți, cu emoții și amintiri strânse
peste an, alături de inițiatorul și coordonatorul proiectului bibliotecarul Adrian Țiglea
Fiecare a primit în dar o carte a autorului George Orwell și o binemeritată diplomă oferită pentru
participare dar și pentru dragostea și interesul dovedit față de lectură.

Concursul Național de poezie Oana-Diana Renea
ediția a VIII-a
Organizator: Secția copii și tineret
Colaboratori: Asociaţia Simion Mehedinți,
Loc de desfăşurare: Secția copii și tineret, Școala Gimnazială oana
Diana Renea
Data/Perioada: decembrie 2019 – martie 2020
Rezumat: Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea a lansat
elevilor invitația de a participa la cea de a VIII-a ediție a Concursului
național de poezie “Oana-Diana Renea” cu tema - TĂRÂMUL
LECTURII.
Acest concurs de poezie este organizat de Biblioteca Judeţeană
Vrancea, în memoria poetei Oana Diana Renea, autor de cărţi pentru copii,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, pentru a stimula creaţia literară
în rândul copiilor de vârstă şcolară din clasele I-VIII. Concursul se
organizează cu acordul şi sprijinul familiei autoarei – doamna profesoară Afrodita Renea şi domnul profesor
Victor Renea.
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Atelier de lectură de Crăciun
Dăruim comori
Organizator: Secția pentru copii și tineret Irina
Chiriac, voluntar, psiholog , terapeut, logoped
Parteneri: Comunitatea Offroad Vrancea
Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanţi: 18
Altfel de expoziţii: 1
Nr. altfel de documente expuse:37
Data/perioada: 17 decembrie
Rezumat: Copii au ascultat o altă lectură
surprinzătoare „Conni sărbătorește Crăciunul”
Și cum poți asculta o poveste la vreme de seară în
bibliotecă, dacă ai aproape 2 ani sau mai mult, decât
desculț, stând relaxat pe o pernuță, cu o jucărie în
brațe și cu mama sau cu tata lângă tine.
Au fost întrebări despre Moș, despre scrisorile către
el, despre bucuria cadourilor și bineînțeles
răspunsuri
sincere
de
copii.
Și chiar dacă ești foarte mic magia sărbătorilor
înseamnă și să pictezi un glob, pe care să îl iei acasă
pentru
bradul
de
Crăciun.
Pentru participarea la aceste activități părinții și
copiii au fost răsplătiți, pe lângă poveste, colinde, cu
un CERTIFICAT FAMILIAR CU LECTURA” –
pentru îndrăzneala de a participa la atelierele de lectură
interactive, pentru sprijinul și încurajarea lecturii în
familie.
Și pentru că „acolo unde Moş Crăciun nu ajunge,
ajunge COMUNITATEA OFF ROAD”, participanții
au adus daruri de suflet, destinate copiilor din mediile
dezavantajate din Vrancea.
De livrarea cadourilor s-a ocupat Comunitatea
Offroad Vrancea
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Buchețel de povestiri despre educație incluzivă - Marinela Ioana Parasca
Lansare de carte
Organizator: Secția pentru copii și tineret
Colaboratori: Marinela Ioana Parasca, Grupul vocal
Milcovia, al CARP Milcovul
Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret
Nr. participanţi: 62
Data/perioada: 18/ decembrie
Rezumat: Secția pentru copii și tineret „Oana-Diana
Renea” din cadrul Bibliotecii Județene Vrancea a
organizat miercuri, 18 decembrie 2019, ora 12.00, o
inedită lansare de carte, volumul autoarei Marinela
Ioana Parasca „Buchețel de povestiri despre educație
incluzivă” proaspăt scos de sub tipar în seria
publicațiilor pentru copii.
În prag de sărbători lansarea cărții „Buchețel
de povestiri despre educație incluzivă” a fost un prilej
pentru o întâlnire emoționantă între generații, care a
umplut tuturor sufletele de bucurie.
Povestirile din această carte au fost inspirate

din activitatea autoarei, în calitatea sa de profesor de
sprijin, susținută în școlile speciale din Marea Britanie.
Alături de Ioana Marinela Parasca, autoarea
cărții, au fost copii, părinți, bunici, cadre didactice și
prieteni ai autoarei.
Cei mici au fost curioși și încântați să asculte
povești, în lectura autoarei și a doamnei Cornelia
Ploscaru, voluntara bibliotecii și astfel să-i cunoască pe Aurora și Vlad, două personaje care au nevoie
de atenția și înțelegerea colegilor și prietenilor.
Colindele au răsunat la finalul evenimentului și
au fost interpretate de grupul vocal Milcovia, dirijat de
doamna profesoară Anastasia Bălan și elevii Școlii
Ștefan cel Mare coordonați de doamna profesoară Anda
Adina Toma.
De asemenea, am avut bucuria de a avea alături
de noi elevii clasei a IV-a ai Școlii Gimnaziale Popești,
împreună cu doamna profesoară Tîrcă Maria-Mirela.
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Finala concursului de lectură Bătălia cărților
Organizator: Centrul de formare, Biblioteca
Județeană Vrancea
Inițiatori: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj,
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România
Loc de desfăşurare: Sala de lectură
Nr. participanţi: 35
Expoziţii de carte:1
Nr. cărţi expuse: 30
Data/perioada:mai decembrie(18 decembrie, finala)

Rezumat:
Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a
organizat, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea,
în perioada mai – octombrie 2019, etapa județeană a
Concursului „Bătălia Cărţilor”, inițiat și implementat
la nivel național de Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga” Cluj.
Finala concursului de lectură Bătălia Cărților a
cuprins dezbaterea Convinge-mă să citesc!
Fiecare concurent a avut la dispoziție 10
minute, timp în care a susținut cartea preferată printrun mesaj convingător și a răspuns întrebărilor adresate
de membrii juriului. Juriul a fost format din doamna
profesoară Elena Manole şi bibliotecarii Cristina Maria
Olaru şi Adrian Țiglea.
Cititorul anului a fost aleasă Ileana Veronica
Nițu, elevă în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Duiliu
Zamfirescu” Focșani, care va reprezenta județul nostru
la etapa națională a concursului, care va avea loc anul
viitor, la Cluj-Napoca.
Cea mai bună pledoarie a fost cea susținută
de Codrin Ghidiu, elev în clasa a XII-a la Colegiul
Național „Unirea” din Focșani,
La categoria copii, 11-13 ani, premiul I
pentru „Cea mai bună fișă de lectură” a fost câștigat
de Alexandru Ciribașa, elev în clasa a VII-a la
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani
Juriul a acordat premiul „Cel mai fidel cititor”
doamnei Gabriela Pricop, profesor la Liceul Teoretic
„Ioan Slavici” care a lecturat toate cel zece titluri rezervate adulților.
Cartea anului a fost aleasă „Și soarele e o stea” de Nicola Yoon, Editura Youngart, București, 2017.
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Clubul Exploratorilor Rădulești
Datini și colinde de Crăciun

Organizator: Sediul Central
Colaboratori: „Clubul Exploratorilor” din Rădulești, comuna Vânători
Loc de desfăşurare: Sediul central
Nr. participanţi: 22
Rezumat:
Miercuri, 18 decembrie 2019, bibliotecarii de la sediul central al
Bibliotecii au primit colindători și au petrecut momente frumoase,
sensibile în compania acestora.
Copiii de la „Clubul Exploratorilor” din Rădulești, comuna Vânători, și
doamna instructor Rodica Mohorea, au adus bucuria sărbătorilor, a
colindelor și ....magia Crăciunului!

Daruri de carte
Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna" Focșani
Organizator: Biblioteca Judeteană Vrancea, Secția pentru
copii și tineret
Colaboratori: Marinela Ioana Parasca, Centrul Școlar
Pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna" Focșani
Loc de desfăşurare: Centrul Școlar Pentru Educaţie
Incluzivă „Elena Doamna" Focșani
Nr. participanţi: 12
Data/perioada: 19 decembrie
Rezumat: Cu ocazia sărbătorilor de iarnă Ioana Marinela
Parasca împreună cu o delegație a Bibliotecii Județene
Vrancea au făcut o vizită copiilor de la Centrul școlar pentru
educație incluzivă "Elena Doamna" din Focșani, pentru a duce copiilor daruri de carte.
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Au fost donate 25 de exemplare din volumul „Buchețel de povestiri despre
educație incluzivă” proaspăt scos de sub tipar în seria publicațiilor pentru
copii. Povestirile din această carte au fost inspirate din activitatea autoarei, în
calitatea sa de profesor de sprijin, susținută în școlile speciale din Marea
Britanie .

Proiect: Învață jucând și joacă învățând
În România, proiectul „Învață jucând – Joacă învățând!”a început în anul 2015 la Biblioteca
Județeană „George Barițiu” din Brașov cu o expoziție itinerantă, expoziția a fost deja găzduită de
câteva mari orașe.
Ideea a pornit de la Muzeul German al Jocurilor, singurul
muzeu din Europa dedicat jocurilor.
Pentru a se face cât mai bine cunoscut, muzeul organizează
expoziții itinerante cu cele câteva sute de jocuri, grupate în: jocuri de
îndemânare (puzzle, jocuri de construcție, jocuri de învățare etc.),
jocuri de noroc (zaruri, bile, săgeţi, jocuri de cărţi, loto etc.), jocuri
de strategie (şah, table, şah chinezesc, Reversi, Go etc.), jocuri mixte,
de simulare (jocuri despre afaceri, călătorii şi lumi fantastice), jocuri
de la începutul secolului XX, jocuri din Primul şi Al Doilea Război
Mondial,
jocuri
din
anii
1950
etc.
Expoziția fiind interactivă, înseamnă că vizitatorii de toate vârstele,
întrucât copilăria o purtăm fiecare în suflet, vor putea încerca aceste
jocuri, vor putea interacționa cu alți vizitatori, vor putea juca orice joc
pe care îl consideră interesant.
Biblioteca Județeană ,, Duiliu Zamfirescu” a intrat și ea în
parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Barițiu” în acest proiect,
iar bibliotecara Alina Chiriac, împreună cu o colegă de la Biblioteca din Brașov au fost în Germania la
început de decembrie 2019, într-un un schimb de experiență, ce urmează a seconcretiza într-un proiect
internațional de anvergură.
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Cărţi de patrimoniu din colecţiile Bibliotecii Judeţene Vrancea
expuse cu prilejul “Zilei Cărților Deschise”
Organizator: Direcția Județeană pentru Cultură
Vrancea
Colaboratori: Biblioteca Județeană Vrancea,
Secția Carte veche. Colecții speciale
Loc de desfăşurare: Direcția Județeană pentru
Cultură Vrancea
Expoziţii de carte:1
Altfel de expoziții:1
Nr. cărţi expuse: 4
Nr. altfel de documente expuse: 12
Rezumat: Cu prilejul evenimentului ”105 ani de istorie” organizat de Direcția Județeană pentru Cultură
Vrancea joi, 19 decembrie 2019, cele patru cărţi de patrimoniu ale Bibliotecii Judeţene “Duiliu
Zamfirescu”, au fost expuse pentru prima dată la o prezentare în afara instituţiei. Este vorba de Carte
folositoare de suflet, despărţită în trei părţi, tipărită la Mitropolia Iaşi, la 1819; Istoria Noului Testament
(tomul al doilea) spre întrebuinţarea româneştii tinerimi, tipărită la Mitropolia Iaşi, la 1824; Ceaslov,
tipărit la Iaşi, la Mitropolia Moldovei, în anul 1846 şi de mai nou intrata în colecţia noastră de
patrimoniu, Sfintele şi dumnezeieştele Liturghii, Tipografia lui Ioan Bart, de la Sibiu, 1827. Din partea
bibliotecii a participat colega noastră dr. Teodora Fîntînaru.
Cele patru titluri au fost clasate în patrimoniul cultural naţional, în categoria Fond, prin ordine emise de
Ministerul Culturii, drept “bunuri culturale mobile cu valoare istorico-documentară” şi sunt parte a
fondului de Carte veche. Colecţii speciale al bibliotecii noastre..
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Biblio-Brazi
Târgul brazilor de Crăciun
Organizator: Sediul central
Loc de desfăşurare: Sediul central
Expoziţii de carte:1
Altfel de expoziții:1
Nr. cărţi expuse: 652
Nr. altfel documente expuse: 825
Data/perioada: decembrie 2019
Rezumat: Expoziția brazilor de
Crăciun a fost realizata cu măiestrie,
cu multă imaginație și răbdare, de
bibliotecarele Daniela Atanasiu şi
Nina Gongu – și a fost un dar de suflet
oferit cititorilor noștri. Materialele
folosite au fost diverse: de la hârtie
rulată și răsucită, cărți, până la paste
alimentare.

„Bibliocrăiese de ...poveste
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nici nu s-ar povesti...
În Ţara cărţilor fără număr, care din vechime se numeşte
BIBLIOTECA, lucrau din zori şi până-n seară mai multe crăiese, care
mai de care dornice să aducă în ţara lor cât mai mulţi locuitori,
cărora noi astăzi le spunem cititori şi utilizatori. Mii de cărţi, mii de
scriitori, munţi de poveşti şi romane, fluvii
întregi de
poezii acopereau, încetul cu încetul, ţara
aceasta iar crăiesele erau mulţumite.
Dar ele voiau să fie şi mai frumos în
ţara lor şi, la fiecare sărbătoare,
aranjau cu migală casa lor
primitoare de care se mirau toţi
oaspeţii, fără deosebire. Până
într-o zi de iarnă când unul
dintre ei a spus: „Bine, dar la
Ţara cărţilor fără număr doar cu
un brad o să-l primiţi pe Moş Crăciun? N-o să vă mai laude în
toată lumea”. Şi-atunci, crăiesele s-au sfătuit, s-au gândit şi s-au
apucat de lucru .... Şi ce lucru, şi ce minunăţii s-au întâmplat... A
apărut un brad numai din hârtie, apoi un brad numai din cărţi şi altul
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tot numai din cărţi răsucite şi migălite cu drag, şi-apoi a mai
apărut unul cu mii de luminiţe, tare frumos, lucrat numai din
... paste alimentare (dar să nu-i spuneţi bucătăresei
palatului!).
Am aflat şi noi, care am vizitat, mai la urmă, palatul acesta
care se cheamă astăzi BIBLIOTECA, despre aceste minuni
meşteşugite cu drag, cu multe ore de lucru, cu muuultă
imaginaţie şi răbdare de BIBLIOCRĂIESE, pe numele lor:
DANIELA
ATANASIU şi NINA GONGU - pe care le puteţi găsi şi acum
lângă cărţi şi brazii minunaţi, la Biblioteca Judeţeană
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea – Secţia de Împrumut la
domiciliu adulți. Periodice. Din partea lor şi a noastră,
primiţi acest dar de suflet, dragi cititori, de care vă puteţi
bucura numai dacă ne vizitaţi, anul acesta, la anul şi LA
MULŢI ANI!” (preluare facebook Biblioteca Județeană Duiliu
Zamfirescu Vrancea, 12.12.2019

176

PREMII, DISTINCȚII, DIPLOME
2019

Diplomă de excelență - Ora să ȘTIM

Cea mai buna lucrare de specialtate, ANBPR
Diploma de Merit

177

Diplomă - Asociația Dacia, Borgaro Torinese

Membru de onoare - Asociația Dacia, Borgaro Torinese
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Plachetă aniversară - 10 ani de colaborare
Borgaro Torinese

Diplomă de recunoștință
15 ani de inaugurare Filiala Ștefan cel Mare, Chișinău

179

Plachetă - Primăria Odobești
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