TÂRGUL DE CARTE, ediția a XIV- a
Dedicat Anului Cărții în România
Organizator: Consiliul Județean Vrancea, Biblioteca Județeană „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea
Parteneri: Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Casa de Cultură
„Constantin C. Giurescu” Odobești, Ateneul Popular „Maior Gheorghe
Pastia”, Muzeul Vrancei, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești,
Primăria Odobești, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, SC transport
Public SA Focsani
Colaboratori: Corul de cameră Pastorala, unitățile școlare din Focșani
Loc de desfăşurare: Sala Balada a Ansamblului Folcloric „Țara
Vrancei”
Nr. participanţi: 4300
Nr. de activități: 63
Data/perioada:
31
octombrie - 3 noiembrie
2019
Rezumat: Manifestare de tradiție a Bibliotecii Județene
Vrancea, Târgul de carte, ajuns în 2019 la a XIV ediție și
a cuprins o serie de evenimete dedicate tutror categoriilor
de public care a adus la Focșani editurile: ART, LITERA,
HUMANITAS, NICULESCU, TRITONIC, ARCO IRIS, Diana Press – PROEMA, SAECULUM
I.O., SALONUL LITERAR, TERRA și CUVÎNTUL,
care au expus peste 6500 de volume.
Această ediţie a Târgului de Carte de la Focşani a
fost dedicată Anului Cărții în România, iar programul a
cuprins momente de suflet dedicate celebrării cărţii şi
lecturii, întâlniri cu scriitorii, vernisări de expoziţii, lansări
şi prezentări de carte, ateliere pentru părinţi şi copii,
ateliere
interactive
de lectură, întâlniri cu nume sonore ale culturii naţionale
şi locale, toate având ca punct de referinţă lectura şi lumea
cărţilor. În derularea evenimentelor au fost alături de
bibliotecă două delegații din Italia și din republica
Moldova.
Întregul program a însumat 42 de lansări si
prezentări de carte, 8 ateliere interactive de lectură, 2
conferințe, un colocviu, patru expoziții și două
minirecitaluri de muzică (tradițională și corală).
Momentul oficial de deschidere a fost făcut de managerul instituției Oana-Raluca Boian,
împreună cu înalte oficialități județene, locale, directori de instituții culturale și de învățământ Au fost
alături de noi, în calitate de coorganizatori: Vicepresedinții Consiliului Județean Vrancea – dl. Cristian
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Dănuț și dl. Ionel Cel-Mare, Primarul orașului Focșani –
dl Cristi-Valentin Misăilă, directorul Direcției pentru
culturtă Vrancea – dl. Victor Traian Negulescu, directorul
Muzeului Vrancei- dl. Horia Dumitrescu, directorul
Centrului Cultural Vrancea – dl. Liviu Nedelcu, precum și
parteneri, colaboratori și membrii ai comunității noastre.
Seria evenimentelor culturale a fost deschisă, în sala
mare Balada, de un recital al Corului de Cameră
PASTORALA, dirijat de dl. Profesor Dumitru Săndulachi,
urmat de um moment aparte.
Conferința - Cărți și generații în familia Prințului
Mihai Ghyka, care l-a avut ca invitat special pe Prințul
Mihai Ghyka, descendent al domnitorului Grigore Ghica.
În cadrul temei vorbitorul a prezentat o serie de
momente
importante, de
cărți, oameni
și lecturi care
și-au pus amprenta în copilăria și adolescența tânărului Mihai
Ghica.
La finalul conferinței Prințul Mihai Ghyka a înmânat,
din partea Bibliotecii Județene Vrancea, plachete aniversare
Anul Cărții în România, partenerilor din Republica Moldova.
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Vernisajul expoziției ÎnSEMNE pentru Anul
Cărții – realizată de bibliotecarii Bibliotecii Județene
Vrancea, a fost următorul moment din programul zilei.
Semnele de carte unicat au fost dedicate „Anului Cărții
în România” și au fost lucrate manual de 7 bibliotecare
din cadrul bibliotecii noastre, fiind utilizate tehnici și
materiale diverse (frunze, petale de flori, scoartă de
copac, pictură,
coasere
etc.)
Doamnele
bibliotecare implicate în confecționarea semnelor dar și în
organizarea expozițieie sunt: Dana Atanasiu, Adriana Bran,
Alina Chiriac, Liliana Cristea, Roxana Făcăoaru, Florentina
Mihalache, Mihaela Onu, membre ale Filialei ANBPR
Vrancea.
Expoziție - Nostalgii de toamnă, a fost prezentată și expoziția realizată de colega noastră Alina
Chiriac care a îmbinat elementele vizuale ale toamnei ( ramuri, frunze
îngălbenite) cu nostalgia poemelor autumnale.
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Expoziție de fotografie - „Pe plaiuri râmnicene” surprinse de
Marian Găloiu autor al volumului Pe plaiuri râmnicene, lansat
în cadrul târgului.
În seria vernisajelor s-a înscris și expoziția de caricaturi,
„Lumea în metafore” a renumitului Constantin Pavel, artist
plastic, prezentată dr. Romeo-Valentin Muscă, directorul Casei
de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobești.
Caricaturile
inspirate
din
realitatea imediată au constituit
fundalul perfect pentru ilustrarea
tuturor lansarilor de carte ce au
avut loc în Sala Balada.

Primele ateliere pentru copii au fost susținute de
Victoria Furcoiu de la Editura Arco Iris Brașov, autoare
de cărți pentru cei mici, cu experiență în atragerea copiilor
spre lectură , aceasta a susținut pe parcursul tărgului de
carte 4 ateliere sub titlul Povești și ghicitori de la bunica,
la care au participat preșcolari și elevi din clasele primare.
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Dupamiaza primei zile de tărg a fost rezervată unei
prime serii de lansări de carte de la Editura Terra. Volumele
au fost prezentate de conf. univ. dr. Costică Neagu,
președintele Asociației „Simion Mehedinți„ Vrancea și dr.
Romeo-Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură
„Constantin C. Giurescu” Odobești.
Au fost prezentate următorele titluri: Simion
Mehedinți. Altă creștere. Școala muncii (ediția a XI-a),
Vasile N. Taftă. Pe un picior de plai. 90 de ani de la naștere,
Ion Răduța. Soveja între realitate și amintire, Nicolae
Jechianu. Țara Tudorei Vrâncioaia, Aurel Sava. Documente
Putnene (ediția a III-a), Simion Mehedinți. Caiete (vol. IV),
Spiru Constantinescu. Galbena. Soiul sacru al Podgoriei
Odobeștilor, Nicolae Diaconu. Din ziare adunate, Teodor Burada. Testamentul meu, C. D.
Constantinescu-Mircești. Documente Vrâncene (ediția a II-a), Ion Ionescu de la Brad. Agricultura
română din Județul Putna (ediția a II-a), Costică Neagu (coordonator). Dicționarul academicienilor
vrânceni, Simion Mehedinți. Duminica Poporului (vol. III), Ionel Mony Constantin. Odobeștii din
sufletul meu.
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Următoarea lansare de carte a aparținut autoarei Janine
Vadislav cu volumul Satul-erou Mărăști, în memoria
colectivă. Editura Terra, 2018.
Editura Bogdania reprezentată de domnul Ionel
Marin, directorul editurii, a lansat următoarle titluri: Rugul
aprins sau fericirea de a-ţi vedea visul împlinit, autor Genoveva
Simona Mateev și Doruri nestinse. Poezii populare, autor
Catrina Danciu.

Editura Salonul literar reprezentată de domnul
Culiţă Ioan Uşurelu, directorul Editurii Salonul literar a
lansat următorele volume: Lăcrămioara VăsuianuApostu. Constelația sufletului, Corina Pendus. Vinovată de a scrie, Petrache Plopeanu. Mituri
cotidiene, Elena-Nina Plopeanu. Moirele și alte povestiri, Constanța Cornilă. Acustica timpului,
Geanina Bîrlădeanu. Lumină din Tabor : poezii.

Un alt tip de atelier destinat copiilor foarte mici dar
și părinților a fost „Dăruim comori” – Atelier de citire,
joacă și dezvoltare personală, susținut de voluntara Irina
Chiriac, psiholog și logoped.
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Cea de a doua zi a însemnat un altfel de atelier
găzduit la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din
Focșani, - Întâlnire cu Rostogol – Atelier de lectură
și desen, susținut de Lavinia Braniște, autoarea seriei
Rostogol.

Un
eveniment aparte a avut loc vineri, 1 noiembrie 2019,
managerul bibliotecii, Oana-Raluca Boian, împreună cu
bibliotecarii, au însoțit membrii delegației din Italia și
Republica Moldova la întâlnirea cu oficialitățile orașului
Odobești, au făcut o vizită la Liceul Teoretic „Duiliu
Zamfirescu” Odobești și La Sala de lectură a Bibliotecii
Publice Odobești pentru evenimentul cultural prezentat de
dr. Romeo-Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură
„Constantin C. Giurescu” Odobești - lansarea volumului
primului intelectual public care a scos Odobeștii din ruralitate
și l-a înscris în istoria culturii române: Teodor R. Burada
(1800-1866), „Testamentul meu” (Ed. Terra, Focșani, 2019),
publicat de Casa de Cultură din Odobești.
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Lansare de carte -Adriana Măimăscu. Memorator
de limba şi literatura română pentru examenul de
Bacalaureat, Editura Taida, Iaşi, 2019.

La Târgul de carte, unul din evenimentele
culturale importante, dedicate „Anului Cărții în
România” l-a avut ca invitat special pe scriitorul Igor
Bergler, scriitor, regizor, realizator de televiziune și
critic de film.
Sala Balada a fost gazda acestui moment în care
scriitorul a vorbit despre cele doua cărți ale sale, punând
accentul pe volumul Testamentul lui Abraham, un
thriller de
inspirație
istorică, cea mai văndută carte din România.
O întâlnire frumoasă a autorului cu cititorii, în care s-a
vorbit despre detalii din carte iar autorul a adus argumente
fiecarei
informatii
oferite astfel
încât
a
captivat aditoriul.
Au fost întrebări din public și a urmat un dialog
despre carte, despre secretele scrierilor și a fost lansată
invitația de a participa la Sesiunea de autografe pentru
volumul Testamentul lui Abraham.
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A urmat recitalul Ansamblului Folcloric „Țara
Vrancei” și momente de înmânare a plachetelor oficiale
care au marcat Anul Cărții în România.
Doamna
Maria
Murgoci,
directorul
Ansamblului Folcloric Tara Vrancei a rostit un cuvânt
despre tradițiile din Vrancea și despre păstrarea
memoriei locale și a rolului de instituțiilor de cultură în
îndrumarea tineri generații pentru conservarea
tradițiilor.

Următorul moment a fost prezentarea proiectelor:
Lumina risipește întunericul – Cărți audio DAISY pentru
nevăzători, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
și Biblioteca muzicală Braille, finanțat prin programul Raiffeisen
Comunități.
Proiectele
derulate
de
Fundația „Cartea
Călătoare”
în
parteneriat
cu
Biblioteca
Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prezentate de
Mircea Bucur, președintele al Fundației „Cartea
Călătoare”.
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”Pactul pentru carte” a fost o sărbătoare a lecturii
fără granițe care a reunit bibliotecarii și iubitorii de carte
din Vrancea, Borgaro Torinese, Rivoli, Piemonte și
Chișinău. În cadrul întâlnirii a fost prezentat proiectul
Copiii români au nevoie de cărți în limba maternă! al
Asociației Cărți deschise – constând în donație de cărți în
limba română pentru copiii din orașul Borgaro Torinese –
Italia.
Invitații de onoare ai acestui eveniment au fost:
Claudio Gambino, primar al orașului Borgaro Torinese,
Lucrezia Russo, director al Institutului Comprensivo
„Eduardo Defassi”, Eugenio Bertuol, responsabil
cultural, Sandra Rainero, director al Bibliotecii „Gianni
Rodari”, Barbara Ongari, profesor, Natalia Elinoiu,
președinte
al
Asociației „Dacia” din Rivoli și a Federației Asociațiilor
Române și Moldovenești din Piemonte și Mariana
Grădinaru Iacob, președinte al Asociației „Dacia” din
Borgaro Torinese.
Din Chișinău, oaspeții noștri speciali au fost: Lilia
Gamarța, director al
Filialei Ștefan cel Mare
și
Aliona
Nosatîi,
bibliotecar formator la Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu.
În acest context, s-au pus bazele continuării unor colaborări
profesionale viitoare atât cu Italia, cât și cu Republica Moldova.
De asemenea, în Anul Cărții și în contextul acestui dialog
despre lectură și carte, au fost premiați colegi bibliotecari, care au
încheiat activitatea profesională în anul 2019. Doamnele Geta
Bobolan, Veronica Crăciun, Monica Danilov și Elena Velniță au
primit Diploma de Onoare pentru înaltul profesionalism în activitatea
biblioteconomică, pentru prețuirea arătată cărților, oamenilor și
culturii în întreaga lor carieră.
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Cea de a treia zi de târg a început cu un număr de lansări
și prezentări de carte din seria Science fiction & Fantasy by
Tritonic, volume editate Tritonic Books.
Invitați zilei au fost Monica Ramirez, Teodora Matei,
Andreea Tănăsescu, Dănuț Ungureanu și Bogdan Hrib.
Titluri lansate: Jod. Secretul discurilor : roman - autor
Andreea Tănăsescu, Sub apa dragonului strâmb: volum de
povestiri fantasy și fantastice - autori Teodora Matei și
Lucian-Dragoș Bogdan (coordonator), East of a Known
Galaxy - autori Daniel Timariu și Cristian Vicol (editor),
Seducția apei - autor Monica Ramirez, Tot timpul din lume autor Teodora Matei.

Sâmbătă, 2 noiembrie 2019, începând cu ora
11.00, la Secția Împrumut la domiciliu pentru Adulți a
avut loc Târgul de Ştiinţă – ediția Tech.
Evenimentul a fost organizat în cadrul
proiectului “CODE Kids – copiii fac coding în
bibliotecile publice”, implementat de Fundația
Progress în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Duiliu

Zamfirescu” Vrancea și cu alte 4 biblioteci publice din
județul Vrancea (Biblioteca Comunală din Bordești,
Biblioteca Comunală din Boghești, Mărășești și Gugești)
și finanțat de Romanian-American Foundation.

191

Evenimentula s-a desfășurat sub coordonarea Centrului de Formare al bibliotecii noastre, sub
coordonarea bibliotecarei Rădună Diana.

În paralel, la Sala Balada a avut loc atelierul
Semnul meu de carte, susținut de Daniela Atanasiu, la
care au participat elevii clasei a II-a ai Școlii Gimnaziale
Duiliu Zamfirescu Vrancea, profesor învățător primar
Monica Merloiu.
În cadrul atelierului, au fost tăiate bucăți de
panglică și forme din fetru pentru a confecționa semne de
carte sub formă de pisică. S-au lipit cu pistolul de lipit
materialele. Copii au colorat fiecare, cu markere semnul
de carte.
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Bucuria și efortul micuților de a realiza propriul
semn de carte au fost răsplătite cu fost dulciuri, ciocolată
caldă dar și cu diplome de participare realizate de colega
noastră Daniela Atanasiu.

Un alt moment susținut de bibliotecari a fost atelierul
Să ne confecționăm singuri cărți, coordonat de Florentina
Alina Mihalache,
Copiilor le-a fost prezentată pe scurt, în imagini,
istoria cărții. Au fost pregătite coperțile cartonate, colile de
hârtie, sfoara pentru legarea cărții, imaginile și textul. Copiii au legat cu sfoară cartea cu pagini goale,
deja pliată și perforată iar pe copertă ei au scris titlul cărții si numele lor. Au lipit imagini și texte pe
paginile cărții în ordinea prezentată iar apoi au scris la cuprins ce conține cartea.
În Anul Cărții, bucuria copiilor de a-și confecționa singuri propria carte a fost vizibil citită pe
chipul acestora.
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Începând cu ora 14.00 au avut loc lansări de carte ale
scriitoarei Olimpia Sava, care a debutat cu titlurile Legende
despre tradiții și obiceiuri ale neamului românesc, Legende
geografice românești și Sinonimele, care au văzut lumina
tiparului în 2019, la editura Olimpias.

Următoarea sesiune de lansări de carte a aparținut
scriitorilor locali Georgică Vatră, cu titlul Un heruvim cu
aripile frânte și prof. dr. Ana-Maria Cornilă Norocea cu
volumul Focșaniul din povestea mea, apărut la editura Armonii Culturale, 2019.
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În cadrul programului, pe parcursul a celor patru zile de târg, au avut loc întălniri oficiale și
stabilire de contacte ale delegațiilor din Italia și Republica Moldova la Consiliul Județean Vrancea,
Primăria Focșani, Primăria Odobești, Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu” Odobești, Teatrul ”Mr.
Gh. Pastia”, Ateneul Popular ”Mr. Gh. Pastia” și obiective culturale și istorice ale județului și orașului
nostru.
Vizita de lucru la Biblioteca de weekend, satul
Șerbești - comuna Vidra, a avut loc în prezența
delegației italiene, oaspeții noștri la Târgul de carte,
ediția 2019, eveniment cultural dedicat Anului Cărții în
România și Anului Omagial al Satului Românesc.
Întâlnirea a avut ca teme de discuții păstrarea și
promovarea tradiţiilor strămoşeşti, promovarea lecturii
etc.

Cu acest prilej, Biblioteca Județeană Vrancea a donat un număr de
50 de cărți și materiale informative utilizatorilor Bibliotecii de weekend,
ca o continuitate a colaborării în proiectele și activitățile derulate în
parteneriat cu această bibliotecă coordonată de doamna Doina StrattonAndrieș care a primit, în acest context, diploma Anul Cărții în România
oferită de instituția noastră.
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La Consiliul Județean Vrancea - delegațiile au fost
prezidate de domnul Vicepreședinte Ionel Cel-Mare.
Au avut loc discuții privind dezvoltarea unor viitoare
proiecte comune între cele două părți.

Primăria Focșani a fost gazda unei întâlniri oficiale, în
prezența domnului Primar Cristi Valentin Misăilă.
Întălnirea a pus bazele unor viitoare colaborari întrecele trei
localități: Focșani, Chișinău și Borgaro Torinese.
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Primaria orașului Odobești, orașul dintre vii, în
prezența domnului Primar Daniel Nicolaș.

Liceul Teoretic ”Duiliu Zamfirescu” Odobești,
gazda noastră, domnul Director profesor Nelu Taman.

Teatrul ”Mr. Gh. Pastia”
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Ateneul Popular ”Mr. Gh. Pastia”

Ansamblul folcloric ”Tara Vrancei”, prezența doamnei
director dr. Maria Murgoci
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Ultima zi a târgului de carte a fost dedicată lansărilor de carte și
evenimentele au început cu vernisajul expoziției de fotografii „Pe
plaiuri
râmnicene”
semnată de Marian
Găloiu și a volumului
omonim, apărut la
Editura Studis, Iași,
2019.
Prezentarea autorului a fost susținută de
Inspectorul școlar general adjunct al Inspectoratului
Școlar Județean Vrancea, domnul profesor Aurel
Șelaru.

A urmat scriitoarea, Mariana Vicky Vârtosu care a adus în atenția publicului ultimele sale volume:
Nic în nopţi mariane. Comodat în cuib de cuci, Dansul pinguinului (Rămas-bun mesteacăn argintiu),
Quantum satis : Antologia Filialei Vrancea a Ligii
Scriitorilor Români, Șoapte europene = Bisbigli europee
: Antologie româno-italiană, titluri apărute la Editura
Armonii
Culturale.

O
serie de lansări inedite de carte ale doamnei profesoare
Virginia Paraschiv, cu titlul Secretul lunii, a doctorului
Mihai Ganea, volumul Grota și volumul Chirurgul al
autorului Iagan Ameih – toate volumele fiind editate de editura Transilvania.
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În urma unui proiect comun intitulat Dicționar de
etică,
inițiat de
Direcția
pentru Tineret și Sport Vrancea, unde Biblioteca Județeană
Vrancea a fost partener a a avut ca rezultat Atelierul dezbatere Cultură și etică – tineri și valori, susținut de
doamna Lia Cazacu, expert în cadrul Direcției pentru
Tineret și Sport Vrancea.

Târgul de carte a fost încheiat de un nume sonor al
culturii naționale scriitoarea Rodica Lăzărescu, redactor
șef al revistei Pro Saeculum, profesor, devotată ideii de carte
și a literaturii de calitate, promotor cultural recunoscut la
nivel național, a prezentat publicului vrâncean volumele: Sub
semnul confesiunii și Zigzag printre reviste, apărute la
Editura Semne, 2019.
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TÂRGUL DE CARTE, ediția aXIV- a, 2019
în imagini
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