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Prezentul raport a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul 

Județean Vrancea, denumit în continuare autoritatea, pentru Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea, denumită în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate 

cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și 

cu cele ale regulamentului de evaluare. 

Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza următoarelor 

criterii de evaluare: 

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent; 

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;  

4. situaţia economico - financiară a instituţiei; 

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6. evoluţia economico - financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.11.2020 la 31.12.2021, reprezentând a doua 

evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Cuprins 

PREAMBUL ................................................................................................................................. 4 

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea................................. 5 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia ..................... 26 

C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 

pentru mai buna funcționare, după caz: ...................................................................................... 59 

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției: ............................................................. 68 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

proiectul de management ............................................................................................................ 70 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare 

ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte 

surse ............................................................................................................................................ 82 

ANEXA NR. 1 Chestionar privind tematica întâlnirilor metodice cu bibliotecarii publici din 

județul Vrancea în perioada pandemiei....................................................................................... 89 

ANEXA NR. 2 Chestionar privind îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a Târgului de Carte, 

ediția a XV-a, 2021 ..................................................................................................................... 96 

ANEXA NR. 3 Distincții oferite de Fundația Social Culturală „Miorița”, Liga Scriitorilor din 

Vrancea, Revista și Editura „Salonul Literar” .......................................................................... 104 

ANEXA NR. 4 Târgul de Carte, ediția a XV-a, sinteză ........................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

PREAMBUL 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Focșani Vrancea, ca parte a sistemului 

național de biblioteci și în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările 

și completările ulterioare și al prevederilor Codului administrativ al României, aprobat prin OUG 

57/ 2019, se definește astfel: 

 

 funcționează ca instituție publică din anul 1912; 

 este o structură infodocumentară aparţinând Sistemului Naţional de Biblioteci și 

Sistemului Naţional de Informare şi Documentare;  

 este o bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic; 

 asigură acces gratuit la informație și servicii specifice; 

 funcționează în subordinea Consiliului Județean Vrancea, pe baza regulamentelor 

proprii aprobate de acesta și este finanțată, conform legii, prin subvenții din bugetul 

de stat, prin bugetul autorității județene finanțatoare; 

 în societatea informaţională actuală, conform legii, are, ca toate bibliotecile publice, 

„rol de importanţă strategică”, ca deținătoare de informații;  

 este specializată în stocarea și prezervarea informației pe toate tipurile de suport și în 

difuzarea acesteia, conform legii și a regulamentelor proprii, către orice categorie de 

public; 

 ca garant al dreptului la informare, are misiunea de a asigura accesul liber, 

democratic și nelimitat al întregii comunități la colecțiile, serviciile și produsele sale 

informaționale, documentare și culturale;  

 ca structură organizatorică specializată, funcționează cu: 

-  15 secții în 4 sedii distincte  

- Filiala Sud din municipiul Focșani 

- „Biblioteca de cartier” multifuncţională - proiect de amenajare în derulare 

- „Parcul 100”, finalizat prin proiectul privind Amenajarea peisajeră a 

grădinii interioare din str. Maior Gh. Sava nr. 4, transformată într-un spaţiu 

public în aer liber, utilizat de bibliotecă pentru activitățile sale 

- Filiala comună ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău, filială înființată 

cu acordul autorităților care le au în subordine;  
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  coordonator metodic al bibliotecilor publice din județul Vrancea. 

 

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea  

 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea promovează şi serveşte politicile, 

programele şi proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul comunităţii locale.  

În acest sens, managementul instituției în perioada de referință - 01.11.2020 - 31.12.2021 

- a avut la bază principii precum: adaptare continuă, inovație, flexibilitate, angajament și 

învățare continuă. 

 

A. 1. Ca bibliotecă publică, instituţia noastră evoluează şi se adresează unei comunităţi 

socio-profesionale diverse, cu nevoi de informare multiple şi de actualitate, specificul 

său instituţional reglementat de lege, trebuie să ţină cont de public, pe de o parte, şi 

de mediul în care funcţionează, pe de alta: 

- un mediu instituţional divers - din care fac parte instituţii de cultură, ale 

administraţiei, arhive, instituţii ale educaţiei, economice, ong-uri cu profil cultural 

ş.a.;  

- un mediu informaţional competitiv şi complementar privind ofertele de formare, 

educare şi de informare publică emise de instituţii, organisme diverse, mass-media;  

- un mediu educaţional care acoperă toate nivelurile - preşcolari, şcolari, studii medii, 

postliceale, universitare; 

- un mediu economic, cu specific zonal; 

- un mediu cultural divers - muzee, instituţii de spectacol, cinematografe, ong-uri, 

fundaţii sau alte tipuri de instituţii, care îşi adresează ofertele culturale aceleiaşi 

comunităţi; 

- un mediu social divers caracterizat prin:  

                      - populație marcată puternic de fenomenul migraționist  

                      - numeroși copii cu dezvoltare monoparentală 

                      - fenomenul abandonului școlar 

                      - numeroși elevi de gimnaziu și liceeni navetiști rural-urban 

                      - creșterea abandonului școlar 

                      - scăderea puterii de cumpărare, inclusiv a cărților; 
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- un mediu sanitar pandemic - impus de pandemia declarată în ţara noastră începând 

cu luna martie a anului 2020. 

Criza sanitară a afectat în proporții și modalități fără precedent toate aceste medii, creând 

relații de adaptare diverse, cu efecte imprevizibile asupra celorlate domenii de activitate, inclusiv 

asupra activității bibliotecii. 

 

     A. 2.  Evoluția Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în perioada de pandemie 

Bibliotecile publice au traversat şi ele, ca toate instituţiile şi ca întreaga noastră societate, 

o perioadă fără precedent, în ceea ce priveşte relaţionarea cu utilizatorii, pe de o parte, cu 

furnizorii de servicii pe de alta, sau relaţionarea intra- şi extrainstituţională, în timpul pandemiei. 

Fiind o instituţie prin excelenţă publică, această nouă situaţie a provocat reacţii de 

adaptare succesive, inedite, diverse.  

 

Strategia Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în perioada pandemiei: 

- Aplicarea prevederilor legale în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă: 

 crearea unui regulament de utilizare a bibliotecii şi de gestionare a 

colecţiilor de carte şi a relaţiilor cu publicul la secţii, pe timp de pandemie; 

 crearea de afişaje privind obligaţiile utilizatorului; 

 punerea la dispoziţie a materialelor privind dezinfectarea spaţiilor şi 

termoscanarea personalului; 

 punerea la dispoziţie a materialelor privind dezinfectarea la intrare a 

personalului și utilizatorilor; 

 marcarea distanţelor în secţii; 

 marcarea direcțiilor de acces; 

 dezinfecția periodică a secțiilor; 

 utilizarea lămpilor UV pentru dezinfectarea rapidă și eficientă a 

documentelor de bibliotecă; 

 instruiri periodice ale personalului; 

 inițierea și aplicarea serviciului de împrumut prin curierat rapid, în 

perioada stării de urgență - serviciu unicat la nivel naţional; 

- Intensificarea comunicării cu utilizatorii în mediul on-line:  

 iniţiere şi realizare de concursuri de creaţie on-line; 

 iniţiere şi realizare expoziţii de carte on-line; 
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 iniţiere şi realizare de concursuri interactive on-line; 

 iniţiere şi realizare de ateliere pentru copii; 

 iniţiere şi realizare de lecturi şi interpretare on-line; 

 utilizarea voluntariatului; 

 implicarea comunităţii; 

 organizarea de cursuri pentru bibliotecari în vederea utilizării platformei 

Zoom. 

- Fidelizarea utilizatorilor via internet, prin metode precum: 

 interactivitatea; 

 consecvenţa postărilor; 

 diversificarea postărilor; 

 implicarea tuturor secţiilor; 

 participarea la evenimente locale şi naţionale; 

 implicarea cât mai multor bibliotecari; 

 implicarea bibliotecarilor şi a bibliotecilor din teritoriu; 

 iniţierea de noi colaborări on-line. 

- Continuarea activităților biblioteconomice interne; 

- Promovarea intensivă a colecţiilor curente şi a noutăţilor editoriale: 

 metoda rezumatului / titlu + imagine; 

 metoda imaginii relevante; 

 implicarea utilizatorilor în prezentarea şi promovarea cărţilor; 

 metoda expoziţiilor de tip Localia/ Personalia; 

 metoda „bibliotecarul recomandă”; 

- Crearea condiţiilor de muncă sigure pentru personal și utilizatori în timp de 

pandemie. 

 

A. 3. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează 

aceleiași comunități 

Mediul socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea este format din instituţii publice, private sau asociații, fundații și persoane 

fizice, care nu intră în concurenţă culturală prin oferta făcută individual publicului beneficiar, ci, 

mai degrabă, sunt deschise spre parteneriate şi colaborări în beneficiul aceleiași comunităţi. 
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 Pentru a-și îndeplini misiunea, biblioteca a relaționat cu multe din aceste instituții, pentru 

a diversifica oferta culturală și a atrage publicul spre activități de impact și de calitate, prin: 

- Colaborări informale 

- Colaborări punctuale și de scurtă durată 

- Parteneriate pe tipuri de activități, conform calendarului cultural 

- Parteneriate pe proiecte. 

Dintre acestea, cele mai frecvente și numeroase au fost parteneriatele cu principalele 

instituții de cultură și educație din Focșani, din județul Vrancea și nu numai, un rol privilegiat 

avându-l parteneriatele cu diverse instituţii şcolare. 

Biblioteca a ținut seama de opțiunile exprimate în mod expres de utilizatori, încercând, 

totodată, să preîntâmpine nevoile nerostite ale utilizatorilor, găsind diverse căi și modalități de 

promovare a produselor culturale, încercând să eficientizeze la maximum oportunitățile oferite 

de dezvoltarea tehnologiilor moderne. 

 

PARTENERI ȘI COLABORATORI AI BIBLIOTECII, ÎN PERIOADA 

EVALUATĂ 

 

I. INSTITUȚII ADMINISTRATIVE 

1. CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA a sprijinit Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea, ca for tutelar, în calitate de finanțator al instituției noastre. 

  De asemenea, Consiliul Județean Vrancea a îndeplinit un rol activ de colaborare, 

consultare și consiliere în organizarea tuturor activităților culturale desfășurate de Biblioteca 

Județeană Vrancea. 

Domnul Președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin - Dumitru 

Toma, a participat și a rostit alocuțiuni cu ocazia unor evenimente și activități culturale 

organizate de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, dintre care putem aminti: 

activitățile dedicate Zilei Naționale a Bibliotecarului desfășurate la Sala Balada, lansarea cărții 

„Primăvara lecturii la români - Fragmente de cotidian în spațiul carpatin, sec. XVI - începutul 

sec. XIX” a doamnei Teodora Fîntînaru, bibl. dr. în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea, apărută la Editura Academiei Române. De asemenea, domnul Președinte 

a participat și la conferința intitulată „Omul ficțional”, susținută de domnul Rector al Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, și de domnul prof. univ. 

dr. Constantin Dram, conferință desfășurată în Sala de festivități a Colegiului Național Unirea 

din Focșani. Această activitate a fost organizată de Biblioteca Județeană Vrancea, în parteneriat 
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cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și 

Colegiul Național Unirea.     

Domnul Președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin - Dumitru Toma 

a fost prezent, împreună cu domnul Vicepreședinte, domnul Ionel Cel - Mare, la evenimentul 

de deschidere a Târgului de Carte de la Focșani, ed. a XV-a, unde au rostit alocuțiuni. La acest 

eveniment de deschidere a Târgului de Carte, i-am avut alături ca invitați pe doamna Subprefect 

Claudia-Lavinia Serafimciuc, domnul Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, domnul prof. univ. dr. Constantin Dram, Directorul 

Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, doamna prof. Cornelia Ștefănescu, Directorul 

Filialei din Focșani a Universității București, Preotul Oscar Frunză, Protopop al Protoieriei 

Focșani II, domnul Romeo-Valentin Muscă, Directorul Muzeului Vrancei, doamna Nausica 

Mircea, directorul Centrului Cultural Vrancea, domnul Remus Gherasim Nica, Inspector Șef al 

Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea, domnul Consilier județean Vasile Marin, domnul 

Sorin Francu, directorul Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia”, domnul Arthur Ghinea, 

Directorul Direcției de Cultură Vrancea, directori de școli și licee din Focșani, inspectori școlari, 

dar și bibliotecarii publici din județul Vrancea.  

Domnul Președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin - Dumitru 

Toma, a susținut Programul propus de bibliotecă în perioada evaluată, a participat la analiza și 

susținerea alocării bugetului bibliotecii, a purtat discuții informale cu managerul bibliotecii 

privind activitățile organizatorice sau din agenda culturală. A motivat personalul bibliotecii prin 

aprecierile făcute la diferite activități organizate. De asemenea, a promovat pe rețelele de 

socializare sau pe site-ul Consiliului Județean Vrancea unele activități de anvergură sau de impact 

inițiate și organizate de Biblioteca Județeană Vrancea.  

Domnul Vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, domnul Ionel Cel-Mare, a 

fost prezent, la invitația conducerii Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, la 

ședințele Consiliului de administrație al Bibliotecii Județene Vrancea și a avut intervenții în 

cadrul acestora, cu privire la problemele și inițiativele bibliotecii. Domnul Vicepreședinte Ionel 

Cel-Mare a fost prezent la evenimentele desfășurate în cadrul Târgului de Carte, a susținut 

Programul propus de bibliotecă în perioada evaluată, a participat la analiza și susținerea alocării 

bugetului bibliotecii, cu privire la investiții și achiziții de carte. A purtat discuții punctuale cu 

managerul bibliotecii, în vederea susținerii sau organizării unor activități administrative sau 

culturale.  

 

2.CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA FOCȘANI  



10 
 

Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi-Valentin Misăilă, a participat și a rostit 

alocuțiuni cu ocazia activităților culturale organizate de Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea dedicate Zilei Bibliotecarului, desfășurate la Sala Balada pe data de 23 

aprilie 2021. 

3.    UAT Bolotești - în finalizarea proiectului „Adoptă o bibliotecă” (725 cărți donate și 

organizate biblioteconomic; a fost reorganizată biblioteca publică). 

 

II. INSTITUȚII: 

- Muzeul Vrancei; 

- Centrul Cultural Vrancea; 

- Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Țara Vrancei”; 

- Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobești; 

- Centrul pentru Persoane Vârstnice Focșani; 

- Căminul pentru Persoane Vârstnice „O nouă șansă” - Mărășești; 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni; 

- Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

III. BIBLIOTECI ȘI ASOCIAȚII PROFESIONALE 

- Biblioteca Națională a României; 

- Biblioteca Națională a Republicii Moldova;  

- Biblioteca Județeană Bacău; 

- Biblioteca Județeană Brașov; 

- Biblioteca Județeană Brăila; 

- Biblioteca Județeană Buzău; 

- Biblioteca Județeană Galați; 

- Biblioteca Județeană Tulcea; 

- Biblioteca Municipală Adjud; 

- Biblioteca „Ana Georgescu” Odobești; 

- Biblioteca comunală Bordești; 

- Biblioteca comunală Boghești; 

- Biblioteca comunală Gugești; 

- Biblioteca comunală Homocea; 

- Biblioteca comunală Milcov; 

- Biblioteca comunală Năruja; 
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- Biblioteca comunală Nereju; 

- Biblioteca comunală Răcoasa; 

- Biblioteca comunală Suraia; 

- Biblioteca comunală Țifești.  

- Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România - ANBPR; 

 

 IV. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

- Universitatea „Alexandru Ioan-Cuza” din Iași - Filiala Focșani; 

- Universitatea din București - Filiala Focșani; 

- Inspectoratul Școlar Judetean Vrancea; 

- Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinti” Vrancea; 

- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna”; 

- Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

- Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; 

- Colegiul Național „Unirea” Focșani; 

- Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; 

- Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; 

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani; 

- Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Focșani; 

- Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani; 

- Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focşani; 

- Liceul cu Program Sportiv Focşani; 

- Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani; 

- Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” din Odobești; 

- Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Focşani; 

- Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; 

- Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; 

- Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani; 

- Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani; 

- Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; 

- Școala Generală „Adrian Păunescu” Focșani; 

- Școala Gimnazială nr.1 Biliesti; 

- Școala Gimnazială Vînători; 
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- Instituțiile de învățământ preșcolar din Focșani; 

 

 V. ASOCIAȚII / FUNDAȚII: 

- Asociaţia Elevilor din judeţul Vrancea; 

- Asociația „Cărți deschise”; 

- Asociația pentru Nevăzători, FilialaVrancea; 

- Asociația „Simion Mehedinți” Vrancea; 

- Asociația „Eu, tu și ei”;  

- CARP Milcovul; 

- Fundația „Cartea Călătoare”; 

- Fundația „Progress” Bistrița; 

- Grup vocal Milcovia; 

- Liga Scriitorilor - Filiala Vrancea; 

- Uniunea Scriitorilor - Filiala Vrancea. 

 

   VI. ALTE INSTITUȚII: 

- Teatrul Evreiesc de Stat din București; 

- Editura Universității „Alexandru Ioan-Cuza” din Iași; 

- Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea; 

- Catedrala Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani; 

- Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Faraoanele; 

- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Filiala Vrancea; 

- Comunitatea Evreilor din Focșani; 

- Comunitatea Armenilor din Focșani; 

- Centrul de Primire în Regim de Urgență Focșani; 

- Centrul de zi „Dănuț” din Parohia Broșteni; 

- Directia Județeană pentru Cultură Vrancea; 

- Directia Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea; 

- DGASPC Vrancea; 

- Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea;  

- Serviciul Județean Vrancea al Arhivelor Naționale; 

Edituri existente la nivelul județului Vrancea: Editura „Terra” Focșani, Editura „Atec” 

Focșani, Editura „Armonii culturale” Adjud, Editura „Salonul literar” Odobești  

- Librăria Universul Cărții; 
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- Librăria Alexandria. 

 

VII. PARTENERII MEDIA: 

La nivel local: 

- Actualitatea Vrânceană; 

- Atlas TV; 

- Ediție de Vrancea; 

- InVrancea.ro; 

- Jurnalul de Vrancea; 

- Monitorul de Vrancea; 

- Radio DaDa; 

- SARO Media; 

- Vrancea 24; 

- Ziarul de Vrancea. 

La nivel național: 

- Agerpres; 

- Prima TV; 

- Radio Iași; 

- Radio România Actualități; 

- Radio România Cultural; 

Instituţii mass-media şi de comunicare şi publicitate on-line. 

 

VIII. PERSOANE FIZICE:  

- prof. univ. dr. Ioan Adam - critic literar, prof. univ. dr. Tudorel Toader, prof. univ. dr. 

Constantin Dram, prof. Valeriu Anghel, prof. dr. Costică Neagu, d-na prof. Elena Bârhală 

- artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, prof. Cherciu Cezar, 

prof. Aurel Neculai, prof. Ioan Stănel, prof. Adafini Mihai - Liviu, Varujan Vosganian, 

Prim-Vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, scriitorul Liviu-Ioan Stoiciu, 

scriitoarea Doina Popa. 

 

Cele mai multe dintre acestea sunt colaborări pe termen scurt şi mediu, de regulă, anuale, 

urmărind sprijin reciproc în deservirea beneficiarilor, Biblioteca rămânând astfel un reper în viaţa 

comunității vrâncene.  
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A. 2. Analiza SWOT (Analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări) 

Analiza SWOT este un instrument care oferă managementului posibilitatea de a crea 

strategii prin care să valorifice forţele şi oportunităţile şi să înlăture ameninţările şi slăbiciunile 

mediului intern şi extern. În activitatea bibliotecii, mediul joacă un rol esenţial în definirea 

strategiilor sale, în sesizarea şi folosirea oportunităţilor de dezvoltare, constituind suportul 

realizării obiectivelor. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-gratuitatea serviciilor specifice; 

-colecții de carte de actualitate, din toate 

domeniile cunoașterii;  

-colecţii actualizate de cărți Daisy pentru 

utilizatorii cu deficiențe de vedere; 

-colecții digitizate de carte veche locală;  

-existența unei colecţii substanţiale de carte 

în limbi străine; 

-resursă umană cu potențial profesional 

ridicat; 

-creșterea numărului de personal; 

-stabilitatea personalului; 

-capacitatea personalului de adaptare rapidă 

la situație; 

-program cu publicul de 10,30 ore / zi de 

luni până vineri, inclusiv; 

-sistem integrat de bibliotecă performant 

(TinRead);   

-infrastructură tehnologică modernă la toate 

secțiile, pentru personal și utilizatori; 

-automatizarea serviciilor pentru public; 

-acces gratuit Wirelles la toate secțiile, 

- -lipsa personalului specializat în relații publice 

și marketingul de bibliotecă; 

- -lipsa personalului specializat în atragerea de 

fonduri prin proiecte; 

-spații insuficiente pentru dezvoltarea 

colecțiilor; 

-echipamente tehnologice ce necesită 

actualizare;  

-lipsa unui spațiu funcțional pentru întâlniri 

profesionale și metodice; 

-imposibilitatea accesului liber la raft pentru 

toate colecțiile și unitățile de bibliotecă din lipsă 

de spațiu; 

-accesul limitat al utilizatorilor și beneficiarilor 

la serviciile Bibliotecii din cauza prelungirii 

crizei pandemice; 

-lipsa locurilor de parcare pentru public la toate 

sediile bibliotecii; 

-inexistența unor filiale ale bibliotecii în unele 

cartiere mari ale orașului: Obor, Mândrești, 

Bahne; 

-funcționarea în mai multe sedii disparate; 
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inclusiv pentru orice device personal; 

-tehnologii moderne pentru diseminarea 

informațiilor la toate secțiile; 

-Catalog on-line OPAC (Modul Online 

Public Acces Catalog) disponibil non-

stop; 

-site propriu www.bjvrancea.ro; 

-pagină facebook; 

-canal Youtube; 

-pagină Instagram pentru promovarea 

serviciilor și activităților bibliotecii; 

-transport gratuit al cărților la domiciliul 

utilizatorilor, în contextul creat de pandemia 

de COVID-19; 

-spațiu de lectură în aer liber, amenajat în 

grădina bibliotecii; 

-serviciu constant de împrumut colectiv de 

carte - pentru instituții, destinate 

persoanelor cu nevoi speciale; 

-capacitate şi experienţă de lucru cu 

voluntarii, în activităţi instructiv-educative 

şi recreative;  

-capacitate de colaborare și interacțiune cu 

toți actorii sociali; 

-spațiu funcțional și personal specializat 

pentru servicii de formare continuă; 

-serviciul de returnare rapidă a cărților la 

toate sediile bibliotecii, prin cutiile de 

returnare; 

-facilitarea accesului online la legislația 

românească; 

-numeroase facilități online pentru 

utilizatori (cont online, cod QR); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bjvrancea.ro/
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-inițierea și administrarea unor site-uri 

culturale locale :  

www.memorielocalavrancea.ro 

www.oanadianarenea.ro, 

www.leonkalustian.ro;  

-buna colaborare cu autorităţile judeţene;  

-buna colaborare cu mass- media; 

-capacitatea de a crea produse culturale de 

calitate; 

-imaginea pozitivă a instituţiei pe plan local, 

judeţean, regional şi naţional; 

-apartenenţa bibliotecii, ca membru, la 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oportunități Amenințări 

-posibilitatea lărgirii pieţei de utilizatori 

prin creşterea și diversificarea ofertelor 

bibliotecii de informare şi comunicare 

online; 

-disponibilitatea instituțiilor culturale, din 

învățământ și a altor instituții pentru 

încheierea de parteneriate cu biblioteca; 

-existenţa resurselor proprii umane și 

materiale privind derularea unor programe 

de dezvoltare profesională, în Centrul  de 

Formare al bibliotecii; 

-școala online a oferit bibliotecii 

posibilitatea dezvoltării unor conținuturi 

online culturale și educaționale de calitate; 

-nevoia crescută de dezvoltare a unor 

abilități și cunoștințe mai ales la micii 

școlari, a stimulat crearea unor modalități 

-iminenta epuizare a spaţiilor de depozitare a 

cărților; 

-boli profesionale din cauza microbilor de pe 

cărți;  

-degradări punctuale ale unor spații de 

funcționare la clădirile de patrimoniu; 

-administrarea a 4 sedii, în condițiile unui buget 

limitat;  

-iminenta mutare a sediului din str. Mr. Gh. 

Sava, ca urmare a reabilitării acestuia; 

-limitări bugetare; 

-prelungirea crizei pandemice; 

-creșterea prețurilor la energie și combustibili;  

-scăderea interesului pentru studiu în forma 

clasică (școală, bibliotecă) datorită apariției 

altor modele de învățare; 

-concurenţa referinţelor din mediul virtual; 

http://www.memorielocalavrancea.ro/
http://www.oanadianarenea.ro/
http://www.leonkalustian.ro/
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constructive de petrecere a timpului liber la 

toate secțiile bibliotecii; 

-piață editorială ofertantă; 

-utilizarea în proiectele bibliotecii, în mod 

gratuit, a studioului de înregistrări 

„Demostene” a Fundației pentru nevăzători 

„Cartea călătoare”; 

-existenţa unor programe de formare 

profesională la nivel naţional; 

-preocuparea Consiliului Județean Vrancea 

pentru reabilitarea sediului Sălii de Lectură 

a Bibliotecii; 

-preocuparea Consilului Județean Vrancea 

pentru adoptarea unei noi Strategii de 

dezvoltare a județului, punând un accent 

deosebit pe diversitatea serviciilor culturale 

oferite cetățenilor; 

-tendinţa de dezvoltare a turismului cultural 

al orașului Focșani, precum și al județului 

Vrancea; 

-piață culturală în creștere, cu posibilități de 

parteneriat în rândul instituțiilor publice și 

private; 

-Strategia pentru cultură și patrimoniu 

național 2016 – 2020, care a fost extinsă 

până în 2022; 

-deschiderea la Focșani a  celor două filiale 

ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași și a Universității din București; 

-creșterea numărului de parteneriate la nivel 

local, național și internațional; 

-societate civilă activă şi prezentă, cu 

posibilităţi de parteneriate şi proiecte 

-evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei. 
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comune; 

-posibilitatea accesării de fonduri 

extrabugetare, prin participarea la diferite 

proiecte; 

-dezvoltarea relaţiilor profesionale în cadrul 

reţelei de biblioteci publice la nivel naţional 

şi internaţional, cu posibilitatea de schimb 

de experienţe şi parteneriate în proiecte 

comune şi crearea de consorţii de biblioteci; 

-implicarea voluntarilor în dezvoltarea 

serviciilor de bibliotecă, campanii de 

informare-educare, atragerea de resurse 

către bibliotecă. 

 

 

A. 3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

Biblioteca şi-a asumat, în conformitate cu misiunea şi atribuţiile sale, alături de alte 

instituţii de profil din judeţ, rolurile de furnizor, de mediator şi de creator de servicii 

informaționale, utilizând resursele specifice şi adaptându-le nevoilor reale exprimate de 

comunitate. De asemenea, biblioteca noastră şi-a asumat rolul de partener în procesul de educaţie 

permanentă şi, totodată, de participant activ al vieţii culturale vrâncene. 

În ceea ce priveşte vizibilitatea bibliotecii, aceasta a fost susţinută de: 

- continuarea, stimularea și susținerea parteneriatelor între instituțiile culturale; 

- susținerea actului cultural comunitar prin promovarea colegială a altor instituții de 

cultură;  

- continuarea ofertei diverse și actuale de cărți pentru publicul larg; 

- continuarea ofertei de servicii educaționale mai ales pentru elevi; 

- promovarea ritmică şi sistematică a colecţiilor şi a serviciilor; 

- mobilizarea tuturor secţiilor bibliotecii într-o promovare concertată; 

- diversitatea activităţilor propuse; 

- utilizarea cu predilecţie a variantei on-line în contextul crizei sanitare; 

- inovaţie şi stimularea interesului unor categorii de utilizatori pentru activităţile 

noastre; 
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- interacţiunea cu publicul nostru, mai ales în varianta on-line; 

- consecvenţa activităţilor; 

- ritmicitatea activităților; 

- prezenţă activă la activităţile culturale locale şi judeţene. 

 Astfel, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a desfăşurat numeroase 

activităţi cultural-educative, cu o largă adresabilitate, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor 

cu oferte variate de lectură şi cu o gamă cât mai generoasă de activităţi, chiar şi în condiţiile 

impuse de pandemie. 

Programele și proiectele dezvoltate, evenimentele, activitățile și expozițiile organizate, 

serviciile de împrumut și transport gratuit la domiciliu, sala de lectură, oferta de cluburi gratuite 

adresată membrilor comunității de toate vârstele, au contribuit la creșterea vizibilității în 

comunitate și întărirea imaginii de promotor al inovației, creativității, educației permanente și 

a memoriei locale vrâncene. 

Pentru a se menţine în atenţia comunităţii şi a provoca interesul unor noi segmente de 

public, instituţia a acordat o atenţie deosebită acţiunilor de mediatizare și promovare, urmărind: 

- construirea și menținerea unei imagini pozitive a instituţiei la nivelul comunităţii; 

- fidelizarea utilizatorilor; 

- menţinerea la un nivel înalt a ţinutei manifestărilor culturale; 

- creşterea continuă a profesionalismului personalului bibliotecii. 

Acţiunile de comunicare, mediatizare și promovare a activităţilor din bibliotecă s-au 

realizat prin intermediul mai multor canale: 

INTERNE: 

- Internet:  

                   *pagina web a bibliotecii (www.bjvrancea.ro) (Utilizatori: 12.356, Accesări: 

17.025);                   

                   *pagina facebook a bibliotecii (facebook.com/bjvrancea – vizualizări: 22.635; 

interacțiuni: 47.235);  

                   *e-mail adresat partenerilor sau utilizatorilor;  

                   *site-urile www.memorielocalavrancea.ro (utilizatori: 1.528, accesări: 1.987), 

www.leonkalustian.ro (utilizatori: 186, accesări: 198), www.oanadianarenea.ro (utilizatori: 728, 

accesări: 735);  

      -  canalul Youtube (postări: 52, vizualizări: 1.235);  

      - aplicația TinRead (utilizatori: 9.023, accesări: 16.325); 

http://www.bjvrancea.ro/
http://www.memorielocalavrancea.ro/
http://www.leonkalustian.ro/
http://www.oanadianarenea.ro/
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      - catalogul on-line din softul de bibliotecă utilizat;  

- pagină de Instagram pentru utilizatorii bibliotecii; 

- am realizat schimburi de publicaţii şi tipărituri cu instituţii culturale similare din ţară; 

- comunicarea directă, telefonică, scrisă, cu utilizatorii; 

 

EXTERNE: 

- canale media 

                      *publicarea în presa locală sau regională a unor articole referitoare la evenimente 

desfăşurate, noutăţi în colecţiile bibliotecii; 

                       *intervenţii radio; 

           *emisiuni televizate; 

           *interviuri în on-line; 

                       *62 comunicate de presă; 

                       *338 apariții în on-line și în presa scrisă; 

- afișaje 

             *au fost editate și distribuite invitaţii, fluturaşi şi alte materiale informative; 

             *au fost editate și distribuite afişe în locuri vizibile şi frecventate de publicul ţintă. 

Prin activitatea de promovare, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a adus 

în atenţia comunităţii locale/naționale, exemplele sale de bune practici şi propria ofertă de 

specialitate și educativ-culturală. Media locală, dar şi cea regională sau naţională au evidenţiat 

calitatea actului cultural. De asemenea, s-au efectuat activităţi de informare la nivelul comunităţii 

cu privire la oferta de servicii ale bibliotecii. Aducerea la cunoştinţa publică a evenimentelor din 

programul cultural al instituţiei a reprezentat parte a strategiei de organizare, având ca impact 

participarea numeroasă a publicului la evenimentele organizate. 

Analizând activitatea de colaborare și parteneriatele cu instituțiile de cultură de pe raza 

județului Vrancea, evidenţiez următoarele: 

- am practicat o politică a parteneriatelor orientată spre rezultatele aşteptate de bibliotecă; 

- în cadrul evaluării anuale a șefilor de secții ale bibliotecii, am analizat rezultatele 

parteneriatelor, făcând propuneri în ceea ce privește parteneriatele și colaborările 

ulterioare; 
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- am continuat şi stimulat colaborările şi parteneriatele cu instituţiile de cultură şi am 

realizat un calendar comun de activităţi orientate spre aceleaşi categorii de public sau spre 

identificarea altor categorii de public; 

- am iniţiat parteneriate cu alte categorii de instituţii, din domeniul protecţiei sociale, 

turismului, mediului, siguranței și ordinii publice etc.; 

- am implicat şi am responsabilizat mai mulți bibliotecari în derularea de parteneriate; 

- am organizat întâlniri cu partenerii şi colaboratorii tradiţionali ai bibliotecii în vederea 

identificării de noi oportunităţi de servicii pentru beneficiarii comuni; 

- am realizat colaborări şi parteneriate pe proiecte de specialitate şi culturale cu bibliotecile 

publice din teritoriu.  

În ceea ce privește dezvoltarea acţiunilor întreprinse pentru îmbunătăţirea 

promovării/activităţi de PR/de strategii media: 

- am urmărit consecvenţa comunicatelor de presă; 

- ne-am focalizat pe cele mai importante şi de interes informaţii pentru comunitate; 

- am promovat activităţi deosebite ale bibliotecilor din teritoriu; 

- am urmărit punerea în valoare a colaboratorilor bibliotecii. În acest context, am declarat 

tema profesională a anului 2022, Anul Partenerilor și Colaboratorilor Bibliotecii în 

județul Vrancea; 

- am atras noi colaboratori; 

- am fidelizat colaboratorii existenţi; 

- am urmărit echilibrul între fond şi formă în redactarea comunicatului de presă şi a altor 

tipuri de mesaje de informare şi promovare; 

- am stabilit responsabilităţile şi nivelul de competenţă în comunicarea interinstituțională 

a şefilor de secţii şi a PR, având în vedere funcţionarea în mai multe imobile a bibliotecii; 

- am urmărit crearea unui ambient şi a unui design (afişe, pliante, expoziţii) cu mesaj şi 

atrăgătoare pentru public; 

- am redactat scrisori de mulţumire, bonusuri, urmărind respectarea regulilor de protocol 

interinstituţional; 

- s-a asigurat întocmirea unui dosar de presă care să cuprindă toate apariţiile despre 

activităţile şi evenimentele bibliotecii full text. 
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Analizând organizarea Bibliotecii, resursele şi serviciile acesteia, precum şi celelalte 

activităţi culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Vrancea în ultimii ani, am constatat că 

acestea au fost orientate spre diferite categorii de utilizatori activi şi potenţiali.  

 

A. 4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari constituie o preocupare constantă, materializată prin 

analiza instrumentelor curente de consemnare şi raportare a activităţii şi prin efectuarea 

periodică a unor sondaje. De asemenea, în anul 2021 am întocmit două chestionare, ale căror 

interpretări vi le prezentăm în ANEXE, pentru beneficiarii instituționali: 

- chestionarul adresat bibliotecilor comunale, „CHESTIONAR privind tematica întâlnirilor 

metodice cu bibliotecarii publici din județul Vrancea”, ca beneficiar instituțional de 

specialitate;  

- chestionarul adresat editurilor prezente la Târgul de carte, ediția a XV-a, intitulat 

„CHESTIONAR privind îmbunǎtǎţirea condiţiilor de desfǎsurare a Târgului de Carte, 

ediţia a XV-a, 2021”, ca beneficiar instituțional/ context cultural. 

Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari persoane fizice, ai Bibliotecii Judeţene 

Vrancea sunt analizate, de asemenea: 

-  materiale informative extrase din sistemul integrat de bibliotecă, privind utilizatorii care 

apelează la serviciile oferite, împrumutul documentelor de bibliotecă etc.  

- interpretarea datelor oferite de formularele tipice bibliotecii:  

                      *Raportul statistic PROBIP - evidenţa zilnică a activităţii, cu peste 20 de 

indicatori şi care se completează la fiecare secţie 

                      *Raportul Statistic Anual - RSA - rapoarte statistice de activitate (orientare spre 

servicii) solicitate de Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România ANBPR 

                      *Raportul Statistic de Utilizare a Bibliotecii – RSU - rapoarte statistice de 

utilizare a bibliotecii (orientate spre utilizatori) solicitate de Asociaţia Naţională a Bibliotecilor 

Publice din România ANBPR 

                       *formularul statistic CULT 1 - Acesta se completează anual, cu asumarea 

responsabilităţii pentru datele furnizate, astfel: 

- de Biblioteca Judeţeană Vrancea 

- de fiecare bibliotecă publică din teritoriu (municipal, orăşeneşti, comunale) 

- se centralizează toate datele din teritoriu şi de la judeţeană 

- se trimit la Direcţia Judeţeană de Statistică Vrancea; 
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- studierea datelor cantitative stocate în softul de bibliotecă, TINREAD, ce a permis 

analizarea gradului în care biblioteca a reuşit să atragă/ să menţină un anumit număr de 

utilizatori şi studierea unor date aparţinând utilizatorilor bibliotecii 

- rapoartele anuale de activitate ale secțiilor bibliotecii. 

 

Periodic efectuăm chestionare ad-hoc, pentru public, care vizează domeniul de interes, 

preferinţele de lectură ale utilizatorilor, se înregistrează și apoi constituie priorități de achiziție. 

A. 5. Grupurile – țintă ale activităților instituției 

Biblioteca publică, prin lege, prin oferta sa de servicii, în concordanță cu abilitățile și 

competențele personalului și cu orizontul de așteptare al membrilor comunității, cu structura și 

calitatea colecțiilor, precum și cu oportunitățile funcționale ale spațiilor și dotărilor de care 

dispune, se adresează în mod nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de beneficiari ai comunității 

pe care o deservește și ai comunității virtuale căreia i se adresează. 

Activitățile organizate în perioada evaluată au acoperit interesele de informare pentru 

toate grupele de vârstă și diverse nevoi de învățare și de loisir. În perioada evaluată, Biblioteca a 

deservit și atras spre lectură și serviciile oferite, următoarele categorii de grupuri – țintă: 

- preșcolari - prin cluburile, atelierele și concursurile organizate la toate secțiile; 

- elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal - prin proiectul „Caravana 

poveștilor”, „Cărțile vin acasă”, Cenaclul „Mari personalități ale culturii românești și 

universale”, Clubul de dezvoltare personală și a inteligenței emoționale, Clubul de 

filosofie, Cluburi de lectură, Cenaclul pentru copii „Destine Junior”, Cluburile de 

istorie și geografie locală pentru elevi, Atelierele de scriere creativă; 

- studenți, masteranzi, doctoranzi, pentru activități de cercetare; 

- adulți (26-40, 41-60) și persoane de vârsta a treia, peste 61 ani; 

            - prin implementarea și derularea, în pandemie, a proiectului „Cărțile vin 

acasă”, facilitându-le accesul acestora la fondurile documentare ale Bibliotecii, prin 

servicii de curierat rapid pentru împrumut/returnare cărți; 

- grupuri defavorizate - persoane cu dizabilități locomotorii, cu deficiențe de vedere, 

copii instituționalizați, bătrâni din Cămine pentru persoane vârstnice: Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Focșani, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena 

Doamna”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, Centrul Școlar pentru 
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Educație Incluzivă Mihălceni, Căminul de bătrâni Mărășești, Asociația Nevăzătorilor 

- Filiala Vrancea, sprijinind, astfel, incluziunea socială; 

- comunități românești din diaspora (Italia), pentru înființarea unor biblioteci de 

sprijin, cu volume selecționate tematic și editate în limba română; 

- utilizatori din mediul rural, copii și adulți, prin activități derulate în și cu sprijinul 

bisericii; 

- utilizatori interesați de actele normative, adulți și pensionari, furnizate de Bibliotecă; 

- utilizatori ai serviciilor de internet, cu utilizarea device-urilor proprii, în orice spațiu 

al bibliotecii; 

- voluntarii de bibliotecă, pregătiți și instruiți pentru a sprijini activitățile educativ-

culturale/secții; 

- punctual, alte categorii, în funcţie de proiecte, cursuri, sau activităţi iniţiate de 

bibliotecă. 

 

6. Profilul beneficiarului actual 

Beneficiarul actual tinde să consume atât oferta clasică, de lectură, a Bibliotecii Judeţene 

Vrancea, dar se orientează, vizibil, spre ofertele complementare puse la dispoziţia sa, în special 

cele virtuale, sau proiecte culturale în sens larg, preferând să consume un produs cultural de 

calitate.  

Din acest motiv, manifestările complementare propuse la secțiile Bibliotecii Județene 

Vrancea s-au bucurat de un deosebit succes.  

UTILIZATORUL FIDEL 

- Utilizatorul virtual - consumator de la distanță, al informației de interes deținută de 

bibliotecă;   

           * în contextul creșterii interesului utilizatorilor față de variantele digitale ale 

documentelor, în această perioadă, au fost digitizate și postate pe site-ul realizat de 

Biblioteca Județeană Vrancea, www.memorielocalavrancea.ro, 27.621 pagini 

reprezentând materiale documentare LOCALIA - carte veche; 

           * au fost urcate pe site-ul bibliotecii, cărți full-text, cu acordul autorilor, 

reprezentând LOCALIA - carte curentă;   

           * s-au redactat, sistematic, cataloage online ale noutăților achiziționate; 

           * s-au creat servicii în format online (unele ateliere, „Vocile bibliotecii”, 

„Biblio@rt”, „Fă-ți cont on-line la bibliotecă”, „Scriitori români la ceas aniversar”, 

http://www.memorielocalavrancea.ro/
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„Scriitorul din bibliotecă”, „Noutăți editoriale”, desfășurarea unor evenimente 

culturale în sistem on-line); 

- Utilizatorul de tip clasic - consumator mai ales de literatură beletristică, istorie, 

bricolaj, periodice curente ș.a, în sistem tradițional;  

- Utilizatorul cu preponderență al serviciilor educativ-culturale; 

- Utilizatorul de tip hibrid - care utilizează ambele tipuri de acces la serviciile și 

colecțiile bibliotecii; 

UTILIZATORUL CONTEXTUAL - acela care apelează la serviciile bibliotecii în 

situația unor concursuri de angajare, a realizării unor lucrări sau a identificării unor informații 

punctuale, pe care reușim, de cele mai multe ori, să-l atragem spre bibliotecă și să utilizeze, în 

continuare, serviciile acesteia. 

Introducerea noilor tehnologii şi promovarea unor politici active de transformare a 

bibliotecii publice într-un adevărat centru de informare şi documentare, precum și restricțiile 

impuse de pandemia de Coronavirus, au condus la diversificarea tot mai vizibilă a 

modalităţilor/opţiunilor de accesare, orientând publicul de bibliotecă mai mult spre ultimul tip de 

utilizator menționat mai sus. 

Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face în baza Permisului de intrare, eliberat 

gratuit după completarea Fişei contract, a cărui valabilitate este de 5 ani, conform Legii 

bibliotecilor şi a Ordinului 2249/2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de 

bibliotecă. 

În perioada 1 noiembrie 2020 - 31 decembrie 2021, situația utilizatorilor activi a fost 

următoarea: 

 

Utilizatori activi 4470 

Utilizatori vizați 2680 

Utilizatori reînscriși 1790 

 

Categorii de utilizatori Număr  Procent 

Profesii intelectuale 425 9,51% 

Funcționari 145 3,24% 

Muncitori 132 2,95% 
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Elevi 2727 61% 

Studenți 425 9,5% 

Pensionari 126 2,8% 

Casnice 158 3,53% 

Șomeri 130 2,91% 

Alte categorii 202 4,56% 

Sub 14 ani 1375 30,76% 

14-25 ani 1832 41 % 

26-40 ani 602 13,46% 

41-60 ani 535 12% 

Peste 61 ani 126 2,78% 

Masculin 1484 31,1% 

Feminin 2986 66,8% 

Astfel, se poate constata că profilul beneficiarului actual este persoana de sex feminin, cu 

vârsta între 14-25 ani. 

 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia 

B.1.Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel 

național și la strategia culturală a autorității 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea face parte din categoria bibliotecilor 

publice şi îndeplineşte atât funcţii complexe de centru de informare cultural-educaţional, ca parte 

a sistemului informaţional naţional, cât şi funcţii specifice de centru local, cu atribuţii şi activităţi 

polivalente în domeniile informării, lecturii, asimilării tehnologiilor IT, comunicării şi petrecerii 

timpului liber, precum şi în cele educaţionale şi cultural-artistice.  

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, în calitate de partener al autorităţilor 

administraţiei publice județene, promovează şi serveşte politicile, programele şi proiectele de 

dezvoltare durabilă la nivel județean, care au la bază Strategia pentru cultură și patrimoniu 

național, elaborată de Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii din România. 
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B.1.1 Strategia pentru cultură și patrimoniu național, elaborată de Centrul de 

Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii din România pentru perioada 2016 - 2022, 

propune ca obiective generale, în ceea ce privește bibliotecile: 

- digitizarea patrimoniului are beneficii sociale, culturale și economice și poate fi o 

soluție pentru prezervarea patrimoniului cultural pentru biblioteci1; 

- dezvoltarea instrumentelor digitale în vederea creșterii accesului și reutilizării 

bunurilor culturale deținute de instituțiile culturale (în special de către muzee, 

biblioteci, arhive)2; 

- bibliotecile trebuie să îşi menţină rolul de instituţii accesibile unui număr din ce în ce 

mai mare de cetăţeni, indiferent de poziţia socială sau de apartenenţa etnică a acestora; 

- încurajarea, de către autorități, a accesului la valorile din patrimoniul cultural naţional 

în vederea conştientizării apartenenţei la un spaţiu cultural comun3; 

- derularea de proiecte de investiții, cu incidență directă asupra consumului cultural, 

urmărindu-se consolidarea, dezvoltarea și susținerea infrastructurii culturale specifice 

(biblioteci, librării etc.)4; 

- dotarea corespunzătoare a bibliotecilor pentru realizarea activităţilor de educaţie 

culturală și artistică5;  

- dotarea corespunzătoare a bibliotecilor6 pentru oferirea de servicii adaptate 

utilizatorilor cu dizabilități;  

B. 1.2 În Strategia de dezvoltare a județului Vrancea 2014-2020, se fac referiri clare 

la elaborarea unor proiecte care au ca scop reinventarea bibliotecilor - prin reproiectarea lor ca 

centre de informare publică, biblioteca devine centrul comunității locale și deschide larg accesul 

publicului la informare, lectură, cultură. 

Activitatea profesională a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în perioada 

evaluată, a urmărit respectarea obiectivelor cuprinse în Strategia pentru cultură și patrimoniu 

național pentru perioada 2016-2022, precum și cele cuprinse în Strategia de dezvoltare a județului 

Vrancea, urmărind:   

                                                           
1Strategia pentru cultură și patrimoniu național, 2016 – 2022, pag. 15; 
2 Idem, pag. 61; 
3 Idem, pag. 70; 
4 Idem, pag. 101; 
5 Ibidem, pag. 101; 
6 Ibidem, pag. 101; 
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- dezvoltarea în continuare a bibliotecii drept centru comunitar unic, gratuit și 

democratic, privind asigurarea accesului la informația de tip enciclopedic - în format 

clasic sau online - și organizarea de activități educativ-culturale prin: 

 înscriere gratuită și eliberarea gratuită a cardului de acces, 

pentru toate categoriile de vârstă; 

 achiziția de cărți și periodice, conform legii, pentru toate 

domeniile cunoașterii;  

 acces gratuit la baza de date, prin catalogul online al bibliotecii; 

 acces gratuit la baza de date și programul de legislație a 

României; 

 acces gratuit la serviile educativ-culturale inițiate și organizate 

de bibliotecă; 

 multiplicarea serviciilor educative - cluburi, ateliere - pentru 

copii, în timpul pandemiei, la toate secțiile bibliotecii cu 

personal specializat; 

 acces la bibliotecă fără alte limitări decât cele prevăzute de 

lege; 

 asigurarea unui program de funcționare normal, fără modificări 

pentru public, conform legii; 

- îmbunătățirea accesului la raft și la colecții online pentru toate categoriile de populație 

prin reorganizări tematice ale colecțiilor și inovație IT; 

- digitizarea patrimoniului LOCALIA - cărți și documente - proiect în premieră în 

biblioteca noastră -  www.memorielocala.ro ; 

- comunicarea colecțiilor în toate secțiile, la cererea utilizatorilor sau în diferite alte 

contexte culturale, conform datelor statistice menționate; 

- comunicarea colecțiilor în afara sediilor bibliotecii, prin inițierea și derularea 

serviciului „Cărțile vin acasă”, privind serviciul de curierat rapid împrumut/ 

returnare chiar la domiciliul utilizatorilor;  

- creșterea calității serviciilor de bibliotecă prin aplicarea unui management activ; 

- asigurarea, cu prioritate, a celor mai bune condiții de protecție și de lucru pentru 

personal în perioada pandemiei, conform legii; 

http://www.memorielocala.ro/
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- promovarea valorilor locale autentice, a activităților locale culturale omagiale sau 

comemorative, organizate de autoritatea tutelară sau de alte instituții de cultură 

subordonate acesteia; 

- promovarea dinamică a activităților proprii; 

- modernizarea infrastructurii sediilor bibliotecii; 

- asigurarea tuturor condițiilor necesare accesului persoanelor cu dizabilități în sediile 

bibliotecii: rampe, locuri de parcare semnalizate corespunzător, balustrade mobile, 

semnalizarea accesului în clădirile bibliotecii cu simboluri și marcaje internaționale 

pentru persoanele cu dizabilități, covor tactil; 

- specializarea și formarea continuă a personalului existent; 

- dezvoltarea Bibliotecii on-line - realizarea unui mediu informațional competitiv 

pentru utilizatori; 

- dezvoltarea unei culturi instituționale care să susțină strategia de dezvoltare a 

Bibliotecii. 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea conlucrează cu autoritățile 

administrației publice, promovând și servind politicile, programele și proiectele de dezvoltare 

durabilă la nivelul comunității locale și județene. În calitate de instituție subordonată Consiliului 

Județean Vrancea, participă activ la proiectele culturale inițiate de autoritatea tutelară. 

 

B.2. Orientarea activității profesionale către beneficiari 

În ceea ce privește orientarea activității profesionale către beneficiari, la nivelul 

Bibliotecii Județene Vrancea au fost dezvoltate și implementate următoarele: 

Facilități pentru utilizatori: 

- facilitarea accesului la programele și serviciile bibliotecii, pentru categorii de public 

din toate mediile culturale, sociale, etnice, de vârstă ș.a., prin noi servicii și inovare 

logistică și tehnologică; 

- facilitarea accesului la bibliotecă - servicii biblioteconomice și culturale - pentru 

categorii defavorizate (bâtrâni din cămine, copii instituționalizați) și categorii cu 

deficiențe (nevăzători), prin derularea de activități comune, după caz, și colaborări 

culturale și editoriale; 

- facilitarea returnării cărților de către utilizatori, prin extinderea amplasării cutiilor de 

returnare rapidă la toate sediile Bibliotecii, evitându-se contactul direct, în perioada 

pandemiei;  
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- facilitarea accesului la serviciul de împrumut interbibliotecar, prin eliminarea 

costurilor suportate de către aceștia; 

- facilitarea accesului şi modernizarea secțiilor și Filialei Sud a Bibliotecii. 

 

Deschidere instituțională: 

- dezvoltarea parteneriatelor cu școlile, instituțiile publice, organizațiile culturale 

pentru configurarea unei oferte comune complexe, care să cuprindă pe lângă carte, 

lectură publică și alte bunuri culturale și servicii destinate dezvoltării durabile a 

comunității;  

- prelungirea acordului de parteneriat extern, cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 

- Filiala comună „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău; 

- inițierea de parteneriate la nivel universitar, academic; 

- diversificarea serviciilor privind activitățile de învățare pentru copii, elevi, 

adolescenți; 

- modernizarea infrastructurii Bibliotecii; 

- încurajarea bibliotecarilor de a comunica prin practici digitale - cursurile de învățare 

a noțiunilor necesare utilizării platformei Zoom; 

- furnizarea unor servicii de bibliotecă ușor de utilizat, confortabile și atractive; 

- îmbunătățirea relației cu utilizatorii, acordându-se o atenție deosebită promptitudinii 

răspunsurilor la solicitările utilizatorilor, dar și feedback-ului primit ca urmare a 

serviciilor și programelor oferite de Bibliotecă. 

- reorientarea unor donații de familie, spre instituții culturale și biblioteci din județ.  

 

B.3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse  

Criza creată de pandemia de COVID-19, a influențat în mod direct și segmentul industriei 

editoriale, care este direct proporțional legat de activitatea bibliotecilor publice, obligate să facă 

față și ofertelor culturale alternative, precum televiziunea sau noile servicii de comunicare.  

În acest context, managementul Bibliotecii Județene Vrancea a avut în vedere, pe lângă 

continuarea programelor și proiectelor existente, adaptarea rapidă la mediul on-line, dar și 

adoptarea unor măsuri având ca scop îmbunătățirea actului cultural, valorificarea și conservarea 



31 
 

patrimoniului deținut, în maniere creative și atractive. Perioada pe care încă o traversăm, ne 

obligă să fim creativi, să comunicăm mai mult şi mai bine on-line cu utilizatorii şi colaboratorii 

noştri şi să găsim, permanent, soluţii. Pentru a putea face față schimbării continue şi asumate și 

cerințelor tot mai specifice ale utilizatorilor de informație în perioada supusă analizei, a fost 

necesar ca Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea să se adapteze la condițiile de pe 

piața transferului de informații, astfel încât să poată deveni o entitate competitivă în acest mediu. 

În perioada evaluată, direcțiile de acțiune inițiate și susținute de managementul 

Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea au fost următoarele:  

- comunicarea eficientă și permanentă cu autoritatea finanțatoare - Consiliul Județean 

Vrancea; 

- comunicarea nuanțată cu alte instituții și organizații orientate spre actul cultural de 

calitate; 

- solidaritatea culturală comunitară; 

- extinderea ariei de colaborări; 

- creativitate instituțională; 

- dinamică și angajament instituțional; 

- adaptare creativă la situație; 

- protecția personalului; 

- protecția utilizatorilor; 

- atitudine proactivă;  

- învățare continuă. 

Ținând cont de acestea, măsurile propuse de mine în vederea îmbunătățirii 

performanțelor Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, au fost: 

- am urmărit diversificarea serviciilor și produselor culturale, printr-o mai bună 

comunicare a ofertelor către beneficiarii țintă; 

- am urmărit ca Biblioteca să se redefinească în raport cu noile tehnologii și să le reflecte 

în organizarea, tipul și conținutul colecțiilor și serviciilor puse la dispoziția utilizatorilor; 

- am avut în vedere ca bibliotecarii să cunoască și să respecte regulamentele specifice 

instituției și să aplice cel mai înalt profesionalism în relația cu utilizatorii; 

- am participat activ la evenimentele organizate de Consiliul Județean Vrancea, de Primăria 

Municipiului Focșani, de Muzeul Vrancei, de Centrul Cultural Vrancea, de instituțiile de 

cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Focșani, de biblioteci comunale; 

- am organizat și gestionat activități diverse culturale în afara spațiului bibliotecii; 
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- am urmărit ca în vederea cunoaşterii activităţii de către comunitate, să se ţină cont de mai 

multe criterii: ritmicitate, adresabilitate crescută, coerenţă, creativitate, diversitate, 

creşterea modalităţilor de interfaţă a diseminării acestor informaţii; 

- am urmărit actualizarea permanentă a site-ului bibliotecii şi a catalogului on-line; 

- am susținut optimizarea comunicării on-line ori telefonice cu utilizatorul, privind 

serviciile de rezervare, prelungire, împrumut interbibliotecar și solicitările de acte 

normative; 

- am urmărit actualizarea permanentă și întreținerea comunicării cu utilizatorii prin 

adresele online: cititori@biblioteca.ro, biblioteca@bjvrancea.ro, 

legislatie@bjvrancea.ro; 

- am stimulat și încurajat inovațiile IT care să sprijine accesul la distanță al utilizatorilor la 

baza de date („Fă-ți cont on-line la bibliotecă”, prin care utilizatorul se poate înscrie 

singur și poate consulta istoricul împrumuturilor sale; „Codul QR”, prin care aceștia pot 

consulta catalogul electronic al bibliotecii); 

- am stimulat schimburile de experienţă între secții și între instituții; 

- am urmărit mediatizarea locală și mediatizarea on-line; 

- am participat la emisiuni televizate şi radiofonice ante- şi post factum; 

- am inclus în pagina web o opţiune de exprimare a sugestiilor utilizatorilor activi şi 

potenţiali şi a unui forum de discuţii; 

- s-a urmărit diversificarea temelor şi subiectelor date publicităţii, care să cuprindă întreaga 

sferă profesională a bibliotecii (achiziţii de carte şi de AV, donaţii, aspecte ale 

împrumutului, legislaţie, periodice, performanţele unor bibliotecari ş.a.).  

- am activat, concentric, de la nivelul fiecarei secții, toate resursele bibliotecii de 

comunicare online:  site-ul bibliotecii, pagina de facebook, pe pagina de Instagram, 

canalul de Youtube. 

 

Direcțiile propuse pentru planul de management au fost următoarele: 

I. Dezvoltare. Valorificare colecții  

În cadrul acestei direcții, am întreprins în perioada evaluată următoarele acțiuni: 

- am crescut, diversificat și prelucrat adecvat colecțiile de documente, potrivit 

cerințelor de informare și educație ale membrilor comunității, prin programe 

specializate de bibliotecă; 

mailto:cititori@biblioteca.ro
mailto:biblioteca@bjvrancea.ro
mailto:legislatie@bjvrancea.ro
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- am urmărit evaluarea periodică a colecțiilor și actualizarea acestora conform 

criteriilor biblioteconomice; 

- am implementat proiectul de creare a unei colecții digitale de documente; 

- am îmbunătățit accesul utilizatorilor la categoriile de documente, atât în mod 

tradițional, cât și prin intermediul internetului; 

- am urmărit actualizarea, dezvoltarea, valorificarea și accesibilizarea colecțiilor de 

documente pe suport tradițional și pe suporturi electronice; 

- a fost actualizată baza de date TinRead conform registrelor de inventar; 

- am crescut vizibilitatea și accesibilitatea colecțiilor, prin promovarea acestora în 

mediul on-line, dar și prin alte tipuri de activităţi. 

Analizând această direcție asumată prin planul de management și regăsită în Legea 

bibliotecilor nr. 334/2002, putem constata că au putut fi respectate prevederile legii cu privire la 

creșterea și diversificarea colecțiilor bibliotecii, datorită alocărilor bugetare suficiente. Potrivit 

prevederilor legii 334/2002, actualizată, art. 40, alin. 12, creșterea anuală a colecțiilor din 

bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori. 

MIȘCAREA FONDURILOR - CARTE 

 
Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2020 215171 2363568,82 

Intrări în cursul anului 2020 3626 94035,92 

Ieșiri în cursul anului 2020 0 0 

Existent la începutul anului 2021 218797 2457604,74 

 
Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2021 218797 2457604,74 

Intrări în anului 2021 3814 107790,6 

Ieșiri în cursul anului 2021 12012 24528,44 

Existent la începutul anului 2022 210599 2540866,9 

MIȘCAREA FONDURILOR - PERIODICE 

 
Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2020 6020 104852,02 

Intrări în cursul anului 2020 190 9481,29 

Ieșiri în cursul anului 2020 0 0 

Existent la începutul anului 2021 6210 114333,31 

 
Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2021 6210 114333,31 

Intrări în anului 2021 227 10494,69 

Ieșiri în cursul anului 2021 165 6317,28 

Existent la începutul anului 2022 6272 118510,72 
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MIȘCAREA FONDURILOR – u.b. 

 
Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2020 221191 2468420,84 

Intrări în cursul anului 2020 3816 103517,21 

Ieșiri în cursul anului 2020 0 0 

Existent la începutul anului 2021 225007 2571938,05 

 

 
Mișcarea fondurilor Cantitate (Nr. ex.) Valoare (lei) 

Existent la începutul anului 2021 225007 2571938,05 

Intrări în anului 2021 4041 118285,29 

Ieșiri în cursul anului 2021 12177 30845,72 

Existent la începutul anului 2022 216871 2659377,62 

 

INTRĂRI ÎN PERIOADA TRIM. IV/2020 – 2021 

 Unități de bibliotecă 

ACHIZIȚIONATE DIN BUGET 

Unități de bibliotecă  

PRIMITE DIN DONAȚII 

Nr. ex. Valoare (lei) Nr. ex. Valoare (lei) 

Trim. IV-2020 1430 43673,16 321 3690,19 

Trim. I-2021 0 0 542 15320,76 

Trim. II-2021 1179 31992,28 287 7727,49 

Trim. III-2021 325 9578,79 178 4938,39 

Trim. IV-2021 1495 48423,2 35 304,38 

 4429 133667,43 1363 31981,21 

Total  5792 u.b. =  165648,64 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au intrat în bibliotecă 5792 unități de bibliotecă în 

valoare de 165648,64 lei  

 

 TOTALUL DOCUMENTELOR INTRATE ÎN BIBLIOTECĂ 

CĂRȚI  PERIODICE 

Nr. ex. Valoare (lei) Nr. ex. Valoare (lei) 

Trim. IV-2020 1561 37882,06 190 9481,29 

Trim. I-2021 542 15320,76 0 0 

Trim. II-2021 1398 37667,46 68 2052,31 

Trim. III-2021 488 14381,18 15 136 

Trim. IV-2021 1386 40421,2 144 8306,38 

 5375 145672,66 417 19975,98 

Total u.b. 5792 u.b. = 165648,64 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au intrat în bibliotecă 5792 unități de bibliotecă în 

valoare de 165648,64 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au intrat în bibliotecă 5375 cărți în valoare de 

145672,66 lei și au fost inventariate de la numărul  345968 la numărul 351342 
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 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au intrat în bibliotecă 417 periodice în valoare de 

19975,98 lei și au fost inventariate de la numărul SER/9578 la numărul SER/9994 

 

 ACHIZIȚIONATE DIN BUGET PRIMITE DIN DONAȚII 
CARTE PERIODICE CARTE PERIODICE 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Nr. 

ex. 

Valoare 

(lei) 

Trim. IV-

2020 
1302 34825,86 128 8847,30 259 3056,2 62 633,99 

Trim. I-

2021 

  
  

542 15320,76   

Trim. II-

2021 
1179 31992,28 0 0 219 5675,18 68 2052,31 

Trim. III-

2021 
325 9578,79 0 0 163 4802,39 

15 136,00 

Trim. IV-

2021 
1383 40316,20 112 8107 3 105,00 32 199,38 

 4189 116713,13 240 16954,3 1186 28959,53 177 3021,68 

Total 4429 u.b. = 133667,43 lei 1363 u.b. = 31981,21 lei 

Total 

general 
5792 u.b. = 165648,64 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au fost achiziționate din BUGET  4429 unități de 

bibliotecă în valoare de 133667,43 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au fost primite din DONAȚII  1363 unități de 

bibliotecă în valoare de 31981,21 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au intrat în bibliotecă 5375 cărți în valoare de 

145672,66 lei și au fost inventariate de la numărul 345968 la numărul 351342 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au fost achiziționate din BUGET 4189 cărți în 

valoare de 116713,13 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au fost primite din DONAȚII 1186 cărți în valoare 

de 28959,53 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au intrat în bibliotecă 417 periodice în valoare de 

19975,98 lei și au fost inventariate de la numărul SER/9578 la numărul SER/9994 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au fost achiziționate din BUGET 240 periodice în 

valoare de 16954,3 lei 

 În perioada Trim. IV/2020 - 2021 au fost primite din DONAȚII 177 periodice în 

valoare de 3021,68 lei 
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REPARTIZAREA CĂRȚILOR DUPĂ CONȚINUT 

 

Nr. 

ex. 

Filozofie; științe 

social-politice și 

economice; istorie 

C.Z.U.: 1/3; 

902/904; 908; 93/99 

Științe exacte; 

tehnica; 

geografie 

C.Z.U.: 5/6; 

91 

Lingvistică 

filologie și 

literatură 

C.Z.U.: 8 

Generalități; 

Artă; Sport; 

Bibliografii 

C.Z.U.: 0; 7; 

929 

Trim. IV-

2020 
1561 353 143 821 244 

Trim. I-

2021 
542 125 52 316 49 

Trim. II-

2021 
1398 340 68 891 99 

Trim. III-

2021 
488 130 56 228 74 

Trim. IV-

2021 
1386 355 87 725 219 

Total 5375 1303 406 2981 685 

 

 În perioada Trim. IV/2020 - anul 2021 au intrat în gestiunea Bibliotecii Județene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 1363 u.b. (cărți, materiale audio-video și periodice) în valoare de 31981,21 

lei, donate instituției noastre, după cum urmează: 

- 17 instituții și societăți 178 ex. =  4763,04 lei 

- 83 persoane fizice 316 ex. = 7679,18 lei 

- 14 biblioteci din țară 67 ex. = 1589,93 lei 

- 10 edituri din țară 236 ex. = 2727,83 lei 

- 16 asociații și fundații au donat  130 ex. = 3063,1 lei 

Din donatorii mai sus menționați, dintre aceștia au donat pentru Depozitul Legal Local 

(DLL), 205 exemplare în valoare de 2206,37 lei. 

De la donatori anonimi au intrat în gestiunea bibliotecii noastre 426 ex = 11806 lei. 

Colecțiilor noastre s-au alăturat și 10 exemplare în valoare de 352,15 lei, publicații editate 

de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

 

VERIFICAREA FONDURILOR DE DOCUMENTE (INVENTARIERE) 

În această perioadă, au avut loc următoarele operațiuni în finalizarea procesului de 

inventariere: 

 Confruntarea Listelor de inventar (fișierele Excel) cu Registrele Inventar, pentru întregul 

fond documentar al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; 
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 Denominarea individuală a unităților de bibliotecă în Registrele de Inventar, conform 

Legii nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei naționale și Ordonanța de 

urgență nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004; 

 Actualizarea bazei de date TinRead a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

conform cu Registrele de Inventar, ceea ce a presupus următoarele operațiuni: 

- Verificare/modificare: nr. inventar, autor, titlu, preț din baza de date TinRead 

conform registrelor de inventar = 207834 verificări/modificări 

- Denominarea unităților de bibliotecă în baza de date TinRead = 137066 

denominări 

- Înregistrarea sumară (nr. inventar, autor, titlu, editură, loc de apariție, an, preț și 

cota) a unităților de bibliotecă găsite la inventar și neînregistrate în baza de date 

TinRead = 9876 înregistrări sumare 

 Constituirea borderourilor cu propunerile de casare uzate fizic sau moral (nr. inventar, 

cotă, autor, titlu, an publicație, preț); 

 Calcularea numărului total de publicații și a valorii totale a fondului inventariat (pe fiecare 

secție/gestiune); 

 Procesul-verbal privind încheierea Verificării fondurilor de documente (Inventariere).  

De asemenea, a fost finalizat procesul de casare a unităților de bibliotecă, în urma 

inventarierii efectuate în anul 2019. Toate aceste operațiuni au fost consemnate în Registrul 

Inventar, precum și înregistrate în baza de date TinRead a bibliotecii.  

 

II. Promovarea bibliotecii, a cărții și lecturii 

În cadrul acestei direcții, am îndeplinit următoarele obiective: 

- diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor și accentuarea rolului bibliotecii de 

furnizor de servicii informaționale și de partener în procesul de educație permanentă 

și de participant activ la viața culturală vrânceană, prin încheierea parteneriatelor cu 

instituțiile școlare și instituțiile culturale; 

- extinderea serviciului de returnare rapidă a documentelor la toate sediile bibliotecii; 

- introducerea serviciului Info Legislație, serviciului de împrumut colectiv, serviciului 

de curierat gratuit al cărților la domiciliu, serviciului „Fă-ți cont on-line la 

bibliotecă”; 
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- intensificarea programelor de informare, educare și recreere pentru întreaga 

comunitate; 

- editarea albumului „Anuarul activităților cultural-educative pe anul 2020”, având 

ca scop implementarea managementului și marketingului de bibliotecă; 

- facilitarea utilizării creative a mijloacelor de comunicare media; 

- furnizarea de servicii de bibliotecă ușor de utilizat, confortabile și atractive; 

- diversificarea și adaptarea continuă a ofertei culturale, educaționale și recreaționale, 

în conformitate cu nevoile comunității; 

- stimularea dialogului intercultural prin organizarea de activități și manifestări 

culturale și științifice cu caracter local, regional, național și internațional, în 

parteneriat cu instituții și ONG-uri. 

 

 

SERVICIUL DE ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR (ILL) 

 

Serviciul de împrumut interbibliotecar din cadrul Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea s-a constituit într-un serviciu performant și în anul 2021, a fost gratuit 

și permanent, fiind solicitat și activ pe tot parcursul anului. În condiții de pandemie, serviciul s-

a menținut între actualitate și eficiență și a venit în sprijinul utilizatorilor, oferind avantajul 

economisirii resurselor financiare şi a timpului necesar deplasării în altă localitate, la o altă 

bibliotecă, pentru publicații pe care instituţia noastră nu le deţine.  

Împrumutul interbibliotecar, bazat pe colaborarea cu diferite tipuri de biblioteci din ţară, a 

contribuit și a completat gama serviciilor oferite de biblioteca noastră, și a avut ca rezultate 

satisfacerea cerinţelor de lectură, de studiu şi de informare ale utilizatorilor.  

Și pe parcursul anului 2021, taxa de transport pentru restituirea documentelor la bibliotecile 

furnizoare, care era suportată de beneficiarul împrumutului, respectiv de utilizator, a fost anulată.  

Funcționalitatea acestuia a fost demonstrată prin numărul considerabil de solicitări de 

documente (cărți, articole din periodice, scanări parțiale ale capitolelor etc.) și prin modul în care 

s-a răspuns acestor solicitări de la începutul anului 2021.  

Biblioteca Judeţeană Vrancea a avut dublă calitate, atât de beneficiară, cât şi de furnizoare 

şi a colaborat cu mai multe tipuri de biblioteci din ţară: Biblioteca Națională a României, 

Biblioteca Județeană Galați, Biblioteca Județeană Brăila, Biblioteca Județeană Constanța, 
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Biblioteca Județeană Argeș, Biblioteca Județeană Dolj, Biblioteca Județeană Giurgiu, Biblioteca 

Municipală Tecuci, Biblioteca Centrală Universitară Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară Cluj, 

Biblioteca Universității din Craiova, Biblioteca Universității Naționale de Muzică București, 

Biblioteca Universității din Suceava, Biblioteca Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară Iași.  

Majoritatea titlurilor solicitate au fost din domeniile: medicină, psihologie și pedagogie 

școlară, viticultură, dar și literatură și critică literară. De asemenea, au fost cereri și pentru articole 

din reviste, periodice din diferite domenii, materialele solicitate fiind necesare pentru examene 

și pentru cercetare, în general. 

Față de anul 2020, numărul documentelor solicitate prin serviciul de împrumut 

interbibliotecar a crescut cu 23,2%. 

Pe parcursul anului, serviciul de împrumut interbibliotecar a înregistrat 63 de cereri de 

împrumut, 75 documente solicitate și colaborări cu 35 de biblioteci, de diferite tipuri, din țară. 

 

Împrumut 

interbibliotecar 

Trim. 

IV 

2020 

Trim.I 

2021 

Trim. II 

2021 

Trim. III 

2021 

Trim. IV 

2021 

Total 

Titluri solicitate 

 De la alte 

biblioteci 

27 14 10 7 7 65 

De alte 

biblioteci 

4 2 3 2 1      12 

Titluri primite 

 De la alte 

biblioteci 

22 11 9 4 5 51 

De alte 

biblioteci 

4 2 3 2 1 12 

         

Accesarea Serviciului de împrumut interbibliotecar a adus, în condiții de pandemie, 

beneficii atât pentru utilizatori, cât și pentru bibliotecă:  

- satisfacerea nevoilor de lectură ale utilizatorilor 

- eficiența crescută a procesului de împrumut 

- îmbunătățirea calității serviciilor oferite de bibliotecă 
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- facilitatea accesului la informație 

- reducerea timpului de așteptare a cititorilor 

- modernizarea serviciilor de bibliotecă 

- îmbunătățirea colaborării interbibliotecare 

- creșterea numărului de utilizatori de la distanță 

- creșterea șanselor de regăsire a documentelor de către utilizatori. 

În această perioadă de referință, 1 noiembrie 2020 - 31 decembrie 2021, activitățile 

desfășurate s-au încadrat în programele din Proiectul de management, cuprinzând următoarele 

programe și proiecte: 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE, VALORIFICARE A COLECȚIILOR, 

MODERNIZAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ: 

a. Noutăți în bibliotecă: 34 activități on-line și 13 activități clasice, 360 participanți 

- „Biblio@rt”: 16 activități on-line, serviciu de informare, recomandare, 

prezentare, comentarii, interacțiune culturală; 

- Promovarea colecțiilor Centrului de Formare: 18 activități on-line; 

- Serviciul de bibliotecă „InfoLegislație”: serviciu on-line, care oferă gratuit acte 

normative emise de Uniunea Europeană; 

- Serviciul „Fă-ți cont on-line la bibliotecă”: serviciu nou, prin care orice persoană 

din județul Vrancea se poate înscrie gratuit, la bibliotecă; 

- Serviciul „Bookflix”: serviciu bazat pe conceptul recomandării de lectură. 

-  „Povestea străzii mele”: 5 activități, 130 participanți; 

- Serviciul „Biblioteca minorităților”: 2 activități, 60 participanți; 

- Proiectul „Biserica și Biblioteca împreună întru Carte”: 6 activități duminicale, la 

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Faraoanele, 170 de participanți. 

b. Împrumut interbibliotecar: în colaborare cu diferite tipuri de biblioteci din țară, 63 

cereri, 75 documente primite/trimise, 35 biblioteci colaboratoare; 

c. Ludoteca: 5 activități, cu 76 participanți - „Poveste despre lectură și voluntariat”, „Cărțile 

copilăriei”, „Ziua Internațională a Teatrului”, „PoVEȘTI de iarnă la bibliotecă” (2 

activități); 

d. Învățare pe tot parcursul vieții: - 3 activități clasice, cu 53 participanți - „Atelier de 

Poezie” cu membrii CARP Milcov Foșani, „Atelier de geografie”, colaborator Școala 

„Oana-Diana Renea” și „Atelier de muzică și poezie” - Cor CARP Milcovul; 
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                                                   -23 activități on-line: „Citatul zilei” - rubrică de 

promovare literară și „Poveștile bradului de Crăciun”; 

e. Biblioteca mobilă: „Cărțile vin acasă”: 85 de beneficiari, cu 223 de documente 

împrumutate; 

f. Lectură, muzică, cinematecă:  25 activități clasice, cu 371 participanți, și 40 activități 

on-line:  

- Video - povești în mediul on-line: 30 activități; 

- Proiectul „Vocile bibliotecii”: 10 activități on-line; 

- Atelier de muzică și poezie - seniori: colaborare cu CARP Milcovul, 1 activitate, 

15 participanți; 

- Atelier de poezie și muzică - Junior: colaborare cu Școala nr. 3 Focșani, 1 

activitate,  25 participanți; 

-  Atelier de lectură și teatru „După cortină: Portretul colegei de bancă”:  colaborare 

cu Școala „Duiliu Zamfirescu” Focșani, 1 activitate, 30 participanți; 

- Ateliere de lectură, dans și mișcare: 3 activități, 33 participanți; 

- Ateliere de lectură, hand-made, joc și creativitate: 2 activități, 30 participanți; 

- Atelier de lectură pentru copii „Povești la bibliotecă”: 3 activități, 34 participanți; 

- Ateliere de primăvară: 6 activități, 88 participanți; 

- Atelier de pictură și lectură „Pictăm și ne bucurăm”: 2 activități, 19 participanți; 

- Atelier de încondeiat ouă „Tradiții pascale la români”: 1 activitate, 14 participanți; 

- Atelier de lectură și pictură „1 Iunie la Bibliotecă (Secția pentru Copii și Tineret)”: 

2 activități, 27 participanți; 

- Ateliere de lectură, creație și pictură „Magia Crăciunului”: 4 activități, 38 

participanți. 

g. Biblioteca virtuală – în această perioadă, au fost scanate și postate pe site-ul realizat de 

Biblioteca Județeană Vrancea, www.memorielocalavrancea.ro, un număr de 315 

materiale documentare, însumând 27.621 pagini, din fondul de Carte Veche LOCALIA, 

din nevoia de a reda comunităţii accesul la propria memorie, având în vedere numeroasele 

cercetări şi activităţi dedicate istoriei noastre locale şi nu numai. În acest sens, am iniţiat 

un amplu proiect de conversie a cărţilor vechi în format electronic şi constituirea, astfel, 

a unei baze de date electronice uşor de consultat. Pe lângă simplificarea accesului la 

informaţiile conţinute, proiectul urmăreşte, de asemenea, şi prezervarea acestor 

documente, multe dintre ele fiind rare şi cu un grad de uzură fizică ridicat. Proiectul se 
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va derula și în anii următori, utilizând resursele umane şi tehnologia de care dispune 

biblioteca.  

h. Serviciul de returnare rapidă: 5.472 documente, 3.142 utilizatori; 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI DE PROMOVARE A 

BIBLIOTECII, CĂRȚII ȘI LECTURII: 

a. Târgul de Carte, ediția a XV-a, 2021, dedicat „Anului utilizatorului de bibliotecă în 

Vrancea” (o prezentare detaliată a activităților desfășurate în cadrul Târgului de Carte se 

regăsește în Anexa nr. 4) 

Organizator: Consiliul Județean Vrancea, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București, Teatrul 

Evreiesc de Stat, Comunitatea Evreilor din Focșani, Comunitatea Armenilor din Focșani, Teatrul 

Municipal „Maior Gheorghe Pastia”, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Muzeul Vrancei, 

Centrul Cultural Vrancea, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Ateneul Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” - Corul de Cameră „Pastorala”. 

Loc de desfăşurare: Sediul Universității (fosta Prefectură Putna) 

Nr. vizitatori: în medie, 2400  

Nr. de activități: 32 

Nr. cărți/publicații lansate: 62 

Nr. ateliere pentru copii: 7 

Nr. expoziții vernisate: 6 

Nr. postări facebook: 70 

Data/perioada: 30 septembrie - 3 octombrie 2021 

Rezumat: Manifestare de tradiție a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Târgul de 

carte, ajuns în anul 2021 la a XV-a ediție, a cuprins o serie de evenimente dedicate tuturor 

categoriilor de public și a reunit la Focșani editurile: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, Art, Niculescu, Tritonic, Pavcon, Saeculum I.O., Hasefer, Arco Iris, Salonul Literar, 

Terra, Muzeul Vrancei, Colecția de Carte și Artă „Harnău” Iași, care au expus, în medie, peste 

5950 de volume.  

 Această ediţie a Târgului de Carte de la Focşani a fost dedicată „Anului Utilizatorului 

de bibliotecă în Vrancea”, iar programul a cuprins momente de suflet dedicate celebrării cărţii 

şi lecturii, întâlniri cu scriitorii, vernisări de expoziţii, lansări şi prezentări de carte, ateliere 

interactive de lectură pentru copii, întâlniri cu nume sonore ale culturii naţionale şi locale, toate 

având ca punct de referinţă lectura şi lumea cărţilor. Întregul program a însumat 32 de activități 
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cu 62 cărți lansate și prezentate, 7 ateliere interactive de lectură pentru copii (cu 170 

participanți), 7 expoziții de carte și materiale diverse și 6 minirecitaluri de muzică corală, vocală 

și instrumentală, folclorică, coregrafică. 

Târgul de Carte de la Focșani, organizat pe parcursul a patru zile, s-a desfășurat într-o 

atmosferă destinsă și plină de recunoștință față de Oamenii Cărții, fie aceștia scriitori, editori, 

librari, bibliotecari sau cititori.  

A XV - a editie a Târgului de Carte, care a prefațat deschiderea anului universitar la 

Focșani, a reușit să aducă față în față personalități recunoscute ale țării noastre și iubitori de 

cultură și lectură din Focșani și din Vrancea, în somptuosul spațiu al Universității, deschis 

publicului larg cu acest prilej. 

 În cele patru zile de Târg de Carte, am avut onoarea să fim gazdele unor invitați de marcă, 

personalități cunoscute ale culturii române: actrița Maia Morgenstern, scriitorul Varujan 

Vosganian, istoricul și criticul literar, prof. univ. dr. Ioan Adam, prof. univ. dr., jurnalista 

Georgeta Adam, poetul Liviu Ioan Stoiciu, scriitoarea Doina Popa, scriitoarea pentru copii 

Victoria Furcoiu, alături de numeroși scriitori vrânceni și de distinși reprezentanți ai instituțiilor 

culturale și asociațiilor literare din Țara Vrancei. 

De asemenea, am fost onorați de prezența unei pleiade de reprezentanți ai Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași care au susținut sesiuni de lansări de carte: prof. univ. dr. Tudorel 

Toader, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram, 

directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, lect. 

univ. dr. Alin Titi Călin, dr. Iosif Cămară, conf. univ. dr. Claudiu - Lucian Topor. 

Momentul oficial de deschidere a fost susținut de managerul bibliotecii, doamna Oana-

Raluca Boian, împreună cu înalte oficialități județene, locale, directori de instituții culturale și de 

învățământ. Au fost alături de noi: domnul Cătălin - Dumitru Toma - Președintele Consiliului 

Județean Vrancea, domnul Ionel Cel-Mare - Vicepreședinte al Consiliului Județean 

Vrancea,  doamna Claudia-Lavinia Serafimciuc - Subprefect Instituția Prefectului, 

directorul Centrului Cultural Vrancea – doamna Nausica Mircea, directorul Muzeului Vrancei 

- domnul Valentin Muscă, domnul Sorin Francu – directorul Teatrului Municipal Focșani,  

precum și parteneri, colaboratori și membri ai comunității noastre,  părintele Protoiereu Oscar 

Frunza, domnul Inspector - Șef al IPJ Vrancea, Remus Gherasim Nica.  

 Seria evenimentelor culturale a fost deschisă, în sediul elegant al Universității, de un 

recital al Corului de Cameră PASTORALA, dirijat de domnul profesor dr. Dumitru 

Săndulachi, care a încântat audiența cu vocile de excepție. 
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La activitățile organizate în cadrul Târgului au participat doamna Viceprimar, 

Alexandra Tătaru, doamna Maria Murgoci, director al Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei", 

reprezentanți ai ISJ Vrancea, directori de instituții de învățământ din Vrancea, cadre didactice, 

precum și colaboratori de la DJST Vrancea, doamna Lia Cazacu și doamna Orania Zdrincu.  

Am fost onorați pentru că au răspuns invitației noastre, iar publicul focșănean s-a putut 

bucura de prezența domniilor lor, distinsa doamna Maia Morgenstern, managerul Teatrului 

Evreiesc din București, poetul și prozatorul Varujan Vosganian, Prim-Vicepreședinte al Uniunii 

Scriitorilor din România, poetul și scriitorul Liviu Ioan Stoiciu, scriitoarea Doina Popa și 

scriitorul Adrian Țiglea.  

  

b. Zilele Bibliotecii „Duiliu Zamfirescu” Vrancea: 29 activități în format clasic, 480 

participanți: 

1. „Frânturi din istoria Bibliotecii - periodice din anii 1939 - 1941”: vernisaj 

expoziție, 24 participanți; 

2. „Fața nevăzută a bibliotecarului”: vernisarea unor expoziții de tablouri din 

colecția personală a bibl. Florentina Alina Mihalache, goblenuri din colecția 

personală a bibl. Irimița Gogu și de șervețele de masă din colecția personală a 

doamnei Cristea Maria, 25 participanți; 

3. Lansare jurnal de război: „Jurnalul pierdut al sergentului sanitar Florea Sima”, din 

Focșani, 15 participanți; 

4. Donație tablou cu fotografia bustului original al scriitorului Duiliu Zamfirescu 

(donator Petre Mincu, colecționar): 16 participanți; 

5. Atelier de handmade care a pus în valoare originalitatea și creativitatea copiilor: 

10 participanți; 

6. „Toamna în bibliotecă”: vernisaj expoziție, 20 participanți; 

7. „Duiliu Zamfirescu - La ceas aniversar”: vernisaj expoziție de carte și alte 

materiale informative, 15 participanți; 

8. „Portret de dascăl  - profesor Constantin Arvinte”: vernisaj, 15 participanți; 

9. „Pe urmele lui Zamfirescu”: vernisaj expoziție, 20 participanți; 

10. Expoziție de fotografie, Maya- Ioana Sîrbu vernisaj: 15 participanți; 

11. „Biblioteca ieri si azi”:  prezentare Venera Arvinte, 23 participanți; 

12. Nocturna Bibliotecii: ateliere de handmade, 10 participanți; 

13. „Culoare și poezie” - expoziție de desene inspirate de pastelurile lui D. 

Zamfirescu: vernisaj expoziție, 13 participanți; 
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14. „Seara talentelor” -  recital, 20 participanți; 

15. „Povestea de seară” – atelier de lectură, 15 participanți; 

16. „Să învățăm din povești (povestea somnului)”: prezentare, 16 participanți; 

17. „Opera lui Duiliu Zamfirescu oglindită în grafică”: vernisaj expoziție, 20 

participanți; 

18. „Duiliu Zamfirescu - portret de familie”: vernisaj expoziție, 20 participanți; 

19. „Biblioteca prin ochi de copil”: vernisaj expoziție de desene în acuarelă, în 

colaborare cu Școala „Ion Basgan” Focșani, 25 participanți; 

20. Atelierul „Povestea instrumentelor de scris”: atelier realizat în parteneriat cu 

Muzeul Vrancei, 12 participanți; 

21. „Toamna în file de carte”: vernisaj expoziție de carte curentă, carte veche și 

albume de artă, obiecte și ilustrații diverse, 15 participanți; 

22. „Introducere în opera lui Duiliu Zamfirescu”: prezentare Manuscrisul Tezei de 

doctorat a criticului zamfirescolog, Ioan Adam, 25 participanți; 

23. „ÎnSemn(e) de respect pentru Carte”: vernisaj expoziție de semne de carte, 

realizate de bibliotecari, 15 participanți;  

24. Prezentare carte „Pictorul N.I. Grigorescu – Viața și Opera lui”, autor Alexandru 

Vlahuță, Ediția Casei Școalelor și tipărit la Atelierele Grafice SOCEC & CO,  

1910, 1 activitate, 20 participanți; 

25. „Duiliu Zamfirescu, opere vol. II – Integrala corespondenței (I)”: prezentare carte, 

17 participanți; 

26. „Prezentare fond documentar Virgil Huzum”: 13 participanți; 

27. „Biblioteca Ta, Biblioteca Mea, Biblioteca Noastră”: 12 participanți; 

28. Manuscrisul romanului „Morminte”, scris de Mihail Sadoveanu între 18 mai - 12 

iunie 1939: prezentare, 14 participanți; 

c. Omagieri zile marcante, aniversări  literare și culturale reprezentative: 149 activități 

în on-line și 27 activități în format clasic, cu 1018 participanți: 

1. Activități on-line: - „Ziua Culturii Naționale” - Vocea Cititorului, în colaborare 

cu Școala „Duiliu Zamfirescu” Focșani, 13 materiale video;  

                              - „Ziua Internațională a Scriitorului”;  

                              - „Aniversări literare”: Otilia Cazimir, Ana Blandiana - 79 de 

ani de la naștere; Ioan Alexandru Brătescu Voinești; Frații Grimm; Ion Creangă - 

Ziua Internațională a Basmului; Ion Agârbiceanu; George Coșbuc; Nina Cassian; 
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Nichita Stănescu; Ion Minulescu; Gelu Naum; Vasile Alecsandri; Ion Luca 

Caragiale ș.a.;  

                               - „Scriitori la ceas aniversar”: 29 activități;  

                               - „Maratonul Poeziei” - Ziua Internațională a Poeziei - 51 

materiale video create și postate;  

                                - Ziua Internațională a Dreptului de a Ști; 

                               - „Ziua Internațională a Iei”;  

                               - „Ziua Națională a Bibliotecarului”;  

                               - „Ziua Internațională a Poeziei” - 25 materiale video;  

                               - „Ziua Internațională a Francofoniei” - 10 activități (materiale 

video);  

                               - „Ziua Limbii Române” - 5 materiale video postate; 

                               - In Memoriam Adrian Păunescu - 3 materiale video postate; 

                               - Ziua Internațională a Bibliei - 1 activitate on-line; 

                               - Liturghierul lui Macarie - 2 materiale video postate;  

 

2. Activități în format clasic: - „Ziua Internațională a Poeziei”: 4 ateliere, 65 

participanți; 

                                             - „Ziua Internațională a Cititului Împreună”: 6 

ateliere, 100 participanți;  

                                           - „Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret”: 

2 ateliere, 40 participanți;  

                                           - „Ziua Internațională a Copilului”: 1 atelier, 35 copii; 

                                           - „Ziua Internațională a Toleranței” - 1 activitate, 23 

participanți;  

                                           - „Ziua Internațională a Francofoniei”: 1 activitate, 18 

participanți;  

                                           - „Ziua Internațională a Empatiei”: 1 atelier Prietenie 

și Empatie, în colaborare cu Școala Gimnazială „Oana - Diana Renea”, 25 

participanți; 

                                            - „Ziua Internațională a Iei”: 1 atelier de lectură și 

creație de obiecte tradiționale, 17 participanți;  

                                             - „Ziua Culturii Naționale”: 3 activități, 230 

participanți - „Întâlnirile mele cu Mihai Eminescu” (expunere la Sala Balada), 
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Lansare de carte: „Adam Nour cel Bun”, autor Janine Vadislav; „In(Semne) 

Culturale la ceas eminescian” - decernarea premiilor oferite de Fundația Social-

Culturală „Miorița”;  

                                             - Simpozion „Eminescu, file de poveste”: eveniment 

cultural în parteneriat cu Muzeul Vrancei, Centrul Cultural Vrancea și Asociația 

Cultural - Umanitară „Bogdania” - 1 activitate, 40 participanți;  

                                              - Conferința „Omul ficțional”: eveniment în 

parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Colegiul Național 

Unirea, 1 activitate, 100 participanți;  

                                              - Prezentare Album monografic „Pictorul N.I. 

Grigorescu”, scris de Alexandru Vlahuță: 1 activitate în cadrul evenimentului 

„Mausolee pe bicicletă”, cu prilejul „Zilelor Europene ale Patrimoniului”, 100 

participanți; 

                                             - Prezentarea cărții „Satul-erou Mărăşti, în memoria 

colectivă”, autor Janine Vadislav, Ediţia a II-a, 2021: 1 activitate la Căminul 

Cultural al comunei Răcoasa, cu 80 participanți;  

                                             - „Scriitori vrânceni la ceas aniversar - omagierea 

scriitorului vrâncean Gheorghe Andrei Neagu”: 1 activitate, 20 participanți;  

                                              - Prezentarea cărții „Cîrligele, o istorie scrisă și 

trăită”, autor prof. Ionel Budescu - 1 activitate, la Capela Militară Focșani, 50 

participanți; 

                                              - Participare cu o prezentare la lansarea cărții 

„Vrancea Roșie”, autor prof. Cezar Cherciu: 1 activitate, la Muzeul Vrancei, 75 

participanți. 

d. Focșani, orașul Unirii: 17 activități on-line și 2 clasice, cu 33 participanți: 

1. „24 Ianuarie 1859”: 8 activități on-line și 1 activitate clasică, vernisaj expoziție, 

17 participanți; 

2. „Eroii dintotdeauna...”: 1 material video realizat la Monumentul Eroilor de la 

Biserica adormirea Maicii Domnului în comuna Faraoanele; 

3. „Unirea - îndemn și înfăptuire. Atunci și acum”: 1 activitate clasică, 16 

participanți; 

4. „O plimbare imaginară prin România dodoloață” - prezentare Atlas geografic 

istoric, economic și statistic din anul 1935: prezentare material video. 

5. „Unirea Principatelor Române de la 1859”: 7 activități on-line. 
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e. Ziua Națională a României: 10 activități on-line; 

1. „Uniți în cuget și-n simțiri” - vernisaj expoziție de carte veche și curentă; 

2. „1910 - Înapoi la Patria Mamă”- vernisaj expoziție; 

3. „1 Decembrie 1918 - Ziua Națională a României” - 8 activități on-line; 

f. Alte evenimente: 10 activități în mediul clasic, cu 135 participanți: 

1. Activități în format clasic: „Prietenii cărții”: 1 atelier de lectură, 20 participanți; 

„Nichita Stănescu”: 1 atelier de lectură, 15 participanți; „Atelier de geografie 

distractivă”: 1 atelier, 20 participanți; 

2. Training voluntari S.N.A.C. - Caravana poveștilor, în colaborare cu Liceul Tehnic 

Edmond Nicolau: 2 activități, 15 participanți; 

3. Concurs „Rețete cu povești de Crăciun”: 2 activități, 20 participanți; 

4. „Viitor în siguranță”: 2 activități în parteneriat cu IPJ Vrancea, 28 participanți ; 

5. „Ziua Mondială a Mediului - Micii ecologiști”: 1 activitate, 17 participanți;  

g. Activități specifice instituției: 52 activități în mediul on-line și 49 activități în mediul 

clasic, cu 810 participanți: 

1. „Atelier de cuvinte magice”: activitate în colaborare cu scriitorul Adrian Budescu, 

25 participanți; 

2. „Un dar de Crăciun pentru copiii mari și mici”: eveniment de prezentare a cărții 

„Strada Mare a Unirii colț cu Republicii” a autorului Daniel Mușat Mureșanu; 

concert de colinde de Crăciun susținut de soprana Alina Lăduncă Coban și 

interpreta de muzică populară Ana-Maria Lăcătușu, 30 participanți; 

3. Atelier de artă textilă: 8 activități clasice, 50 participanți; 

4. Club de dezvoltare personală și a inteligenței emoționale, dedicat adolescenților: 

12 activități, 130 participanți; 

5. Club de filosofie: 16 activități clasice, 110 participanți; 

6. „Etimologiile numelui Vrancea”: 1 activitate, 30 participanți; 

7. Atelier de etică și scriere creativă pentru copii: 2 activități, 20 participanți; 

8. „Ziua Internațională a Iei” - Atelier de lectură și creație: 1 activitate, 25 

participanți;  

9. Lansare de carte „Primăvara lecturii la români - Fragmente de cotidian în spațiul 

carpatin”, autor dr. Teodora Fîntînaru, Editura Academiei Române, activitate 

desfășurată în parteneriat cu Catedrala Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” 

din Focșani și Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și 

Vrancei: 100 participanți; 
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10. Lansare de carte: „Un surâs din alte vremuri”,  autor prof. Neculai Aurel, 20 

participanți; 

11. Lansare de carte „Rostiri spirituale”, autor Adrian Țiglea: 1 activitate în 

parteneriat cu Liceul Ortodox „Anastasia Popescu” București, 60 participanți;  

12. Lansare de carte „Fiul anotimpurilor”, autor Adrian Matei: 1 activitate, 70 

participanți;  

13. Lansare de carte „Enciclopedia scriitorilor din Generația 2000”: activitate în 

parteneriat cu Asociația Cultural - Umanitară Bogdania, 30 participanți; 

14. Lansare de carte  - albumul „Oravetz - povestea ilustrată a unui brand focșănean” 

, autor Sorin Tudose, 60 participanți; 

15. Lansare de cărți: „Destine și umbre” și „Ecou de frunze arămite”, autor Dr. 

Pompiliu Crețu, 1 activitate în parteneriat cu Cenaclul „Dimitrie Dăscălescu”, 40 

participanți; 

16. Pregătire profesională și adaptare pe mediul on-line a serviciilor - povești, 

promovarea lecturilor: 732 recomandări și recenzii de cărți;  

17. „Scriitorul din Bibliotecă”: 52 activități on-line; 

h. Proiectul „@RTMEMORIA”: vernisarea expoziției „Tabouri (Re)Găsite” - 1 activitate, 

20 participanți; 

i. Proiectul „Arte&Carte - Portret de autor”: întâlnire cu pictorița și scriitoarea 

vrânceană Rodica Soreanu, 1 activitate, 15 participanți; 

j. Bibliovacanța: 44 activități, cu 820 participanți:  

1. Ateliere de joc și creativitate: 13 activități, 250 participanți;  

2. „Sunt un mic artist” - atelier de lectură și pictură pe tricouri: 5 activități, 50 

participanți; 

3. Ateliere de lectură: 2 activități, 72 participanți;  

4. Ateliere de creativitate: 2 activități, 64 participanți;  

5. Ateliere de hand-made: 2 activități, 75 participanți;  

6. Ateliere de joc și joacă: 2 activități, 70 participanți;  

7. „Teatru de umbre”: 2 activități, 23 participanți;  

8. „Bibliovacanța în siguranță”: 1 activitate, 15 participanți; 

9. „Atelier de story-telling”: 2 activități, 18 participanți; 

10. „Magic Letters”: 4 activități, 36 participanți; 

11. Ateliere de lectură și pictură: 1 activitate, 15 participanți; 

12. „Citește, îndrăznește și bucătărește!”: 1 activitate, 20 participanți; 
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13. „Citim, desenăm și povestim”: 2 activități, 33 participanți; 

14. „Citim, povestim, ne jucăm”: 2 activități, 35 participanți; 

15. „Desenăm și pictăm”: 3 activități, 45 participanți; 

k. Proiectul „Ora poveștilor”: 6 ateliere, 73 participanți - „Paul și Maria se pregătesc de 

petrecere”, „Nu vă atingeți de mierea mea”, „Șoricica Vera și puișorul”, „Fetița cu fluturi 

în păr”, „Trenul copiilor”, „Descântec pentru Lună!”; 

l. Biblioteca de vacanță, ediția a XIII-a: 3 zile, în Grădina Publică din Piața Unirii, 

Focșani,  55 activități, cu 650 participanți: 

1. Ateliere de lectură; 

2. Ateliere de jocuri logice; 

3. „Magic letters”; 

4. Ateliere de pictură pentru copii; 

5. Expoziții volante, destinate împrumutului de carte și promovării colecțiilor; 

6. Concursuri de dicție, ghicitori și cultură generală; 

7. Ateliere de hand-made și jocuri creative; 

8. „Vacanță în siguranță” – activități în parteneriat cu IPJ Vrancea. 

m. Ziua Națională a Bibliotecarului - Săptămâna Bibliotecilor Publice din România, 

180 participanți, 18 activități în mediul on-line și 15 activități în mediul clasic: 

1. Proiectul „@RTMEMORIA”; 

2. „Biblioteca bibliotecii noastre”: expoziție de publicații editate de Biblioteca 

Județeană Vrancea, 25 participanți; 

3. „Biblioteca minorităților”: expoziție de carte veche de cult; 

4. „Viitorul este în bibliotecă”: expoziție; 

5. „Bibliotecarul - simbol și metaforă vie”: expoziție; 

6. „William Shakespeare la ceas aniversar”: expoziție; 

7. Lansare carte „Primăvara lecturii la români”; 

8. „Împreună pentru Comunitate”, spectacol aniversar, în parteneriat cu 

Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Muzeul Vrancei, școli și licee din Focșani, 

bibliotecari comunali – 1 activitate, 100 participanți; 

9. „Credinţe populare şi tradiţii pascale în Vrancea arhaică”, activitate susținută 

în cadrul proiectului „Identitate, valori naţionale şi locale - Club de istorie şi 

geografie locală şi a României”; 

10. Lansare volum de poezii „Rostire - Versuri”, autor doamna Amalia Ion, 30 

participanți; 
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11. Lansare volum de poezii „Buchet de nestemate”, autor doamna Luminița 

Postolache, 25 participanți; 

12. Materiale video utilizatori, colaboratori, parteneri din țară. 

n. Concurs de creație literară „Oana-Diana Renea”: 3 activități on-line de promovare a 

concursului și o activitate în format clasic: „Concursul Internațional de Creație 

Literară Oana-Diana Renea - Gala Laureaților”, 130 participanți la eveniment, 

desfășurat la Sala Balada; 

o. Azi am fost la Bibliotecă: 30 activități, 605 participanți: 

1. Ateliere de lectură și ateliere interactive: în parteneriat cu Școala „Anghel 

Saligny”, Centrul Educațional „Modelite”, Școala „Ion Basgan”, Școala 

Gimnazială Gugești - 5 activități; 

2. Vizita copiilor de la Centrul Cambridge - 8 activități; 

3. Vizita copiilor de la Modulul Familial pentru Copii din cadrul DGASPC Vrancea 

- 1 activitate; 

4. Vizita copiilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești - 1 

activitate; 

5. Vizite ale elevilor de la Liceul de Arte, Colegiul Pedagogic, Școala „Duiliu 

Zamfirescu”, Școala „Ștefan cel Mare”, Școala „Ion Basgan” Focșani - 5 

activități; 

6. Vizite ale copiilor de la Grădinița nr. 15, Grădinița nr. 7, Grădinița nr. 17, 

Grădinița nr. 2 - 10 activități;  

p. „Dăruiește de Crăciun”:  5 ateliere de lectură interactive, cu 75 participanți; 

q. Biblioteca Dăruiește!:  9 activități, 275 participanți: 

1. „Ziua internațională a Donației de carte”: 1 activitate, 35 participanți, semne de 

carte oferite utilizatorilor; 

2. Cărți oferite bătrânilor de la Căminul pentru persoane vârstnice Mărășești:1 

activitate, 30 participanți, 30 cărți oferite; 

3. Cărți oferite copiilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni: 1 

activitate, 30 participanți, 32 cărți oferite; 

4. Cărți oferite copiilor de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești: 1 

activitate, 20 participanți, 24 cărți oferite; 

5. „Cărți de luat acasă” - în Grădina Publică Focșani: 70 participanți, 80 cărți oferite; 

6. Participare la caravana de promovare a cărții și lecturii, proiect inițiat de Asociația 

C@rte-n sate: 2 activități, 90 participanți; 



52 
 

7. Măști de protecție primite de Asociația „Cărți deschise” în cadrul proiectului 

„Atenție la protecție!” de la firma SC ELECTRIC SRL și oferite, mai departe, 

copiilor instituționalizați din centrele DGASPC: 2 activități. 

r. Biblioteci în lume – multiculturalism și cunoaștere: 33 activități în mediul on-line: 

1. „Biblioteca Minorităților - basmele și poveștilor popoarelor” ; 

2. Promovare surse de informare: Biblioteca Mondială Digitală; 

3. Promovare surse descărcare cărți gratuite. 

s. Dezvoltarea activității editoriale: - apariția revistei „Anuarul activităților cultural- 

educative 2019” și „Anuarul activităților cultural-educative 2020”- lansare și 

prezentare Anuare: 2 activități, 115 participanți; 

                                               - apariția antologiei „Povestea străzii mele”, 

rezultatul de excepție al proiectului cu același nume, lansată la Târgul de carte. 

t. Cluburi diverse pentru membrii comunității: 5 cluburi, ateliere și work-shop-uri (66 

activități), cu 425 participanți; 

1. Atelier de creație și lectură „Legendele Crăciunului” (65 participanți); 

2. Club de lectură „Ora poveștilor” (46 participanți); 

3. Club de lectură în limba engleză pentru copii (221 participanți); 

4. Atelier de primăvară (49 participanți); 

5. Ateliere de parenting (44 participanți). 

u. Activități cultural-educaționale realizate în parteneriat cu instituțiile locale, 

naționale și internaționale: 54 activități în mediul on-line și 44 activități în mediul 

clasic, cu 1335 participanți:  

1. Activități în mediul on-line: - Lansare Proiect Internațional „Prietenie pe o 

sfoară virtuală” - activitate în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George 

Barițiu” Brașov și biblioteci județene din țară; 

                                                  - „Micii noștri cititori” - 1 activitate în parteneriat 

cu Școala „Ion Basgan” din Focșani;  

                                                  - „Ziua Internațională a Poeziei” - 1 activitate, în 

colaborare cu Asociația „C@rte-n sate”; 

                                                  - „O9atitudine”: 1 campanie națională, on-line, de 

informare și educare, în parteneriat cu InfoCons; 

2. Activități în mediul clasic: - „Comunicare creativă”: 1 atelier în colaborare cu 

DJTS Vrancea, 15 participanți;  
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                                              - Atelier de benzi desenate: 3 activități, 30 

participanți; 

                                              - „Cărțile copilăriei” - atelier de lectură, în 

parteneriat cu Școala „Oana-Diana Renea, 30 participanți”; 

                                           - „Cărți - amprentă în timp” - atelier de lectură, în 

parteneriat cu Școala „Oana-Diana Renea”, 27 participanți;  

                                            - Proiect „Bobocel de Școală 9” - 2 activități în 

parteneriat cu Școala „Ștefan cel Mare”, 130 participanți;  

                                            - „Școala în siguranță” - 4 activități în parteneriat cu 

IPJ Vrancea și Biroul de Siguranță Școlară, 72 participanți;  

                                             - „Prietenie pe o sfoară” - 6 activități, 124 

participanți;  

                                             - „Vacanță în siguranță” și „Viitor în siguranță”- 6 

activități, în parteneriat cu IPJ Vrancea și Biroul de Siguranță Școlară, 117 

participanți;  

                                             - „Ziua Mondială a Animalelor” - 2 activități în 

parteneriat cu Muzeul Vrancei, 85 participanți;  

                                             - „Atelier de Crăciun” - 1 activitate, în parteneriat cu 

Școala Gimnazială Vînători, 30 participanți;  

                                             - „Tradiții Pascale la români” - 1 activitate, în 

parteneriat cu Muzeul Vrancei și Liceul de Arte „Gh. Tattarescu”, 32 participanți;  

                                             - „1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului” - 4 

activități, în parteneriat cu Muzeul Vrancei, 115 participanți;  

                                             - Proiectul educațional „Cărțile ne învață” - 2 

activități, în parteneriat cu Grădiniția cu Program Prelungit nr. 15 Focșani, 56 

participanți; 

                                             - Concursul de compuneri și desene „Orașul meu, 

orașul tău” - în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, ISJ 

Vrancea și grădinițele și școlile din județ, 2 ediții, 2 activități, 270 participanți; 

                                              - „Dragobete, Zeul dragostei la români”, 1 activitate 

în parteneriat cu Liceul de Arte Gh. Tattarescu și Muzeul Vrancei, 24 participanți;  

                                             - „Femei la FOCUS TV” - 3 activități, 6 participanți; 

                                             - „Ziua Internațională a Biodiversității” - 1 activitate, 

42 participanți, în colaborare cu Muzeul Vrancei;  
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                                             - „Ziua Mondială a Soarelui” - 1 activitate, 60 

participanți, în colaborare cu Muzeul Vrancei;  

                                             - „Ziua Planetei Pământ”: 1 activitate, 40 participanți;  

                                             - „Povești de viață între realitate și ficțiune”: 1 

activitate în colaborare cu Colegiul Tehnic „V. D. Cotea”, 30 participanți. 

v. Caravana poveștilor: 38 activități în mediul on-line și 14 activități în mediul clasic, 380 

participanți: 

1. Activități în mediul on-line: Videopovești;  

2. Activități în mediul clasic: 14 Ateliere de lectură și joacă și expoziții volante – 

colaborare cu Grădinița nr. 15, Grădinița nr. 2, Grădinița nr. 3, CSEI Măicănești, 

Liceul de Arte „Gheorghe Tattarescu”  Focșani, Școala Primară Ivăncești; 

w. Activităţi educaţionale adresate categoriilor defavorizate: 5 activități în format clasic, 

50 participanți: 

1. Ateliere de lectură pentru copiii din zone defavorizate: 2 activități, 50 participanți, 

în colaborare cu Școala Primară Țipău și Școala Gimnazială Spulber;  

2. Activități în parteneriat cu CSEI Măicănești, CSEI Mihălceni, Căminul de bătrâni 

Mărășești. 

x. Cenaclul „Mari personalități ale culturii române și universale”: 20 activități, 290 

participanți; 

y. Dialogul Cărților/Trofeul Cititorului - festivitatea de premiere: 15 participanți; 

z. Cenaclul pentru copii „Destine Junior”: 2 activități, 34 participanți; 

aa. Cenaclul pentru adulți „Dimitrie Dăscălescu”: 6 activități, 70 participanți; 

bb. „Viață și poezie”: 1 activitate, în parteneriat cu Asociația Elevilor din Vrancea și 

Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, desfășurată la Sala Balada,100 participanți; 

cc. „Identitate, valori naționale și locale” - Club de istorie și geografie locală și a 

României, pentru elevi: 14 activități în format clasic, 225 participanți; 

dd. Proiect „Promovare personalități vrâncene”: 41 activități, 1590 interacțiuni; 

ee. Serviciul Info Legislație: 17 activități, 125 materiale difuzate; 

ff. Expoziții: au fost organizate 421 expoziții clasice și on-line, au fost expuse 8.727 cărți și 

alte materiale doumentare (planșe, fotografii etc.); 

gg. S-au desfășurat două activități de împrumut colectiv de carte: 85 participanți, 97 

titluri împrumutate; 

hh. Amenajare rafturi tematice: 14 activități on-line: „Noutăți”, „Comunicare părinți - 

copii”, „Psihologie Parenting”, „Medicină - creșterea copilului”, „Geografie - Ghiduri de 



55 
 

călătorii”, „Programă școlară – Colecția Jurnalul Național”, „Jurnale / Memorii / 

Corespondență”, „Localia / Scriitori vrânceni”. 

În perioada evaluată, am avut onoarea de a primi două premii foarte importante: 

- Am primit titltul de „Omul anului în Vrancea”, Secțiunea Cultură, în anul 

2020, din partea Fundației Social Culturale „Miorița”, Ligii Scriitorilor – filiala 

Vrancea și Revistei și Editurii „Salonul literar”; 

- Colectivul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a primit titlul de 

„Omul anului în Vrancea”, în anul 2021, pentru organizarea și desfășurarea 

evenimentelor din cadrul Târgului de Carte. 

La activitățile clasice desfășurate de Biblioteca Județeană Vrancea în perioada 1 

noiembrie 2020 – decembrie 2021, ne-am bucurat de prezența a 11.700 participanți. În această 

perioadă, exceptând activitățile de promovare și recomandare de lectură (au fost 625 de recenzii 

și recomandări de lectură), au fost desfășurate 1.481 activități cultural-educative și expoziții, 

atât în mediul clasic (540 activități), cât și în on-line (520 activități), lansări de carte, conferințe, 

simpozioane, ateliere diverse, precum și 421 expoziții clasice și în mediul on-line (au fost expuze 

8.727 cărți și alte materiale documentare).  

 

III. Reglementare. Formare. Cercetare.  

  În cadrul acestei direcții, am îndeplinit următoarele activități: 

            - Am îndeplinit sarcinile ce ne revin în calitate de bibliotecă județeană, și anume rolul de 

acordare a asistenței de specialitate și indrumare metodologică bibliotecilor publice din județ.  

Angajații Bibliotecii Județene Vrancea au participat în comisiile de concurs pentru 

ocuparea postului de bibliotecar organizate la bibliotecile din județ (Biblioteca Municipală 

Adjud), iar managerul instituției a participat la activitățile de amploare organizate la nivel local 

(Muzeul Vrancei, Centrul Cultural Vrancea, Teatrul Municipal Focșani, Ateneul Popular „Maior 

Gh. Pastia” Focșani, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Primăria Bolotești). 

Am efectuat donații de carte bibliotecilor din județ din donațiile oferite Bibliotecii 

Județene de diverse persoane particulare, am organizat întruniri profesionale cu bibliotecarii de 

la bibliotecile comunale, bibliotecarii Bibliotecii Județene oferind consiliere privind completarea 

formularelor statistice (CULT 1, RSA, RSU) bibliotecilor din județ. Am inițiat și dezvoltat 

proiecte comune în contextul „Anului utilizatorului în județul Vrancea”, între care putem aminti 

„Caravana poveștilor”, desfășurată în parteneriat cu bibliotecile publice din județ. 
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De asemenea, am oferit îndrumare metodică bibliotecilor din județ și asistență de 

specialitate și consiliere privind completarea formularelor statistice (CULT 1, RSA, RSU) la 

bibliotecile din județ.  

Am trimis adrese la toate primăriile și bibliotecile publice din județ, în vederea  efectuării 

unor verificări de către reprezentanții Bibliotecii Județene Vrancea privind completarea și 

actualizarea Registrului-inventar, a caietului de evidență a activităților zilnice, situația casărilor, 

a achizițiilor de carte, precum și a proiectelor pe care le au în derulare. Ca urmare a acestei 

informări, au fost efectuate controale metodice la următoarele biblioteci comunale: 

- Biblioteca Gugești; 

- Biblioteca Năruja; 

- Biblioteca Milcovul; 

- Biblioteca Suraia; 

- Biblioteca Tîmboești; 

- Biblioteca Măicănești; 

- Biblioteca Dumbrăveni; 

- Biblioteca Bordești;  

- Biblioteca Răcoasa; 

- Biblioteca Bolotești; 

- Biblioteca Vidra; 

- Biblioteca Boghești. 

A fost organizată o întâlnire metodică cu bibliotecarii de la bibliotecile din județ, la care 

au participat 13 bibliotecari, privind completarea formularelor statistice CULT 1, RSA, RSU. În 

acest context, s-a discutat și despre activitățile desfășurate de bibliotecile publice în perioada de 

pandemie. De asemenea, au fost prezentate principalele proiecte ale Bibliotecii Județene Vrancea 

pentru anul 2021 și strategiile adoptate în perioada de pandemie. 

 

Procedura de lucru 

- Verificarea, culegerea și centralizarea datelor statistice pe tipuri de biblioteci a 

formularelor statistice:  

- CULT.1 2020. 

- Raportul de utilizare a bibliotecii în anul 2020 (R.S.U.). 

- Raportul  statistic anual (Activitatea bibliotecilor publice în anul 2020). 

   Am inițiat și desfășurat, în colaborare cu Primăria comunei Bolotești, Proiectul „Adoptă 

o bibliotecă”, prin care a fost amenajată o bibliotecă în incinta Căminului Cultural „Vasile 
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Țiroiu” din Bolotești. Instituția noastră a donat acestei primării un număr de 720 cărți, provenite 

din donații. De asemenea, am contribuit cu personal de specialitate la selecția unităților de 

bibliotecă existente în acest fond, precum și la așezarea acestora sistematic-alfabetic în 

bibliotecă. 

- Am evaluat periodic regulamentele bibliotecii, în vederea actualizării; 

- Am creat un regulament de utilizare a bibliotecii şi de gestionare a colecţiilor de carte 

şi a relaţiilor cu publicul la secţii, pe timp de pandemie; 

- Am creat un Regulament privind accesul și participarea publicului la evenimentele 

desfășurate cu ocazia Târgului de carte, ed. a XV-a; 

- Bibliotecarii publici de la bibliotecile comunale au participat la trainingul profesional 

„Bibliotecarii vrânceni învață să utilizeze platforma Zoom”; 

- Am urmărit utilizarea profesionistă a noilor tehnologii ale informațiilor și 

comunicațiilor pentru optimizarea proceselor interne și facilitarea accesului la 

informație și cultură; am modernizat infrastructurile bibliotecilor și metodele de 

interacțiune cu publicul, prin crearea paginii de Instagram și prin introducerea pe site-

ul instituției a unor chestionare de evaluare a gradului de satisfacție a utilizatorilor; 

- Au fost cercetate, identificate, redactate referințe bibliografice LOCALIA din colecţia 

de Carte veche a bibliotecii; 

- A fost reorganizat fondul LOCALIA al Secției de Carte Veche și Colecții Speciale;  

- Au fost verificate, selectate, coletate și propuse pentru repartizare mai multor 

beneficiari (Biblioteca Bolotești, Teatrul „Maior Gh. Pastia”, Ansamblul Folcloric 

„Țara Vrancei”, Centrul Cultural Vrancea, școli, colegii, „Cărți de luat acasă” ș.a.) 

cca. 2000 de volume de carte diversă, provenite din Colecția „Familia Vioreanu”, 

fond de carte donat bibliotecii noastre în anul 2019 de către moștenitori. 

 

IV. Management 

În ceea ce privește această direcție, am întreprins următoarele acțiuni: 

- am urmărit creșterea permanentă a capacității organizaționale; 

- am asigurat creșterea calitățiilor serviciilor de bibliotecă prin aplicarea unui 

management activ; 

- am asigurat funcționalitatea instituției, prin fundamentarea bugetului și cheltuirea 

bugetului alocat pe criterii de eficiență, oportunitate, economicitate; 
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- am înființat serviciul Biblioteca Verde - prin amenajarea peisajeră a curții bibliotecii 

de pe str. Maior Gh. Sava nr. 4, dar și prin desfășurarea Cluburilor de lectură din 

cadrul proiectului „Bibliovacanța” în curțile bibliotecii, la Secția de Împrumut, Sala 

de Lectură și Secția pentru Copii și Tineret; 

- am asigurat și gestionat eficient resursa umană; 

- am implementat standardele de control intern managerial prevăzute de ordinul SGG 

nr. 600/2018; 

- am transmis către autoritate, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 189/2008, rapoartele de activitate și toate comunicările necesare; 

- am urmărit implementarea, monitorizarea implementării, analiza post-eveniment a 

programelor și proiectelor propuse prin proiectul de management, în strânsă corelare 

cu misiunea și atributele bibliotecii. 

V. Sarcini specifice 

 În perioada evaluată, am desfășurat o serie de activități care au avut ca scop inițierea, 

organizarea și desfășurarea de proiecte și programe culturale, în parteneriat cu autorități și 

instituții publice. Am încercat să ne conectăm la întreaga sferă socio-culturală locală, județeană 

prin intermediul realizării de parteneriate cu entitățile culturale, dar și extinderea afilierii la nivel 

național și internațional la instituțiile similare de profil. 

 La Sala de Lectură a Bibliotecii Județene, se desfășoară activitatea de așezare a cărților 

pe formate, în vederea optimizării spațiilor existente și pentru a ne alinia la normele 

biblioteconomice existente la nvel național. 

Concomitent cu activitatea de verificare a fondului documentar, au avut loc, la toate sediile 

bibliotecii, activități de reorganizare a colecțiilor, în vederea optimizării accesului la raft al 

utilizatorilor și al spațiilor de depozitare / expunere - deficitare la toate secțiile, totodată, fiind 

recondiționate cărțile care necesitau acest lucru.  

S-au efectuat statistici PROBIP care evidențiază zilnic activitatea de bibliotecă pe secții, pe 

baza cărora se efectuează rapoartele de activitate anuală/secții/instituție solicitate la nivel național 

CULT1, RSU și RSA. 

La Secția de Împrumut la Domiciliu Adulți și la Secția pentru Copii și Tineret, se desfășoară 

activitatea de etichetare a documentelor, în format RFID. De asemenea, au fost achiziționate 

aparatura necesară procesului mai - sus amintit la Sala de Lectură și la Filiala Sud, urmând ca în 

anul 2022 să înceapă această procedură și la aceste secții. 
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:  

1. Măsuri de organizare internă 

În perioada evaluată, am actualizat: 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” 

Vranceat, adoptat în ședința Consiliului de administrație al Bibliotecii și aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Vrancea nr. 79/ 06.04.2021; 

- Organigrama, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 78/ 06.04.2021 

și Statul de funcții; 

- Fișele de post ale personalului Bibliotecii Județene Vrancea, în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene Vrancea, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 79/ 06.04.2021 și cu Organigrama aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 78/ 06.04.2021. 

- Regulamentul intern al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

În perioada evaluată, am desfășurat următoarele activități : 

- a fost actualizat  Codul de Conduită, astfel încât acesta să prevadă obiective, principii și 

reguli generale de comportament prevăzute de legislația din domeniul eticii, 

monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită și etică profesională, precum și 

răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor acestuia și sancțiunile aplicabile; 

- a fost numit Consilierul de Etică la Biblioteca Județeană „DUILIU ZAMFIRESCU” 

Vrancea. În fișa acestui post, au fost prevăzute sarcinile și responsabilitățile privind 

actualizarea permanentă a Codului Etic și de armonizare a acestuia cu realitățile din 

instituție; 

- Codul de Conduită, aprobat de către conducătorul instituției, a fost publicat pe site-ul 

instituției www.bjvrancea.ro, astfel încât să fie accesibil atât angajaților bibliotecii, cât și 

publicului. De asemenea, el a fost adus la cunoștința personalului, pe bază de semnătură; 

- a fost actualizată pagina de internet a instituției cu informațiile de interes public. 

În ceea ce privește Sistemul de control intern managerial, în conformitate cu prevederile 

Ordinului 600/2018, am întocmit următoarele Proceduri și Situații specifice : 

http://www.bjvrancea.ro/
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- Procedură Operațională privind Gestionarea situațiilor de conflict de interese în cadrul 

Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea, aprobată de conducerea 

bibliotecii; 

- Procedură Operațională privind incompatibilitățile, aprobată de conducerea bibliotecii; 

- Procedură Operațională PANTOUFLAGE (interdicții după încheierea angajării în cadrul 

instituțiilor publice) la Biblioteca Județeană DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea, aprobată 

de conducerea bibliotecii; 

- Procedură Operațională privind declararea averii și a intereselor, aprobată de conducerea 

bibliotecii; 

- A fost  numită persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind 

depunerea Declarațiilor de avere și de interese la  Biblioteca Județeană„Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea; 

- A fost desemnat responsabilul cu monitorizarea situațiilor de Pantouflage la Biblioteca 

Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; 

- Am întocmit Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de 

control intern managerial; 

- Am întocmit Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării; 

- Am întocmit Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020; 

- Am întocmit Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 

decembrie 2020; 

- Am întocmit și actualizat Manualul procedurilor operaționale și de sistem scrise. 

 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 

În cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea funcționează un Consiliu de 

administrație, cu rol consultativ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Bibliotecii Județene Vrancea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Vrancea, nr. 79/2021, și este constituit din 9 membri: managerul instituției, directorul adjunct 

economic, șef Birou Resurse Umane, șef Sala de lectură, șef Birou Împrumut la domiciliu, Șef 

Birou Copii și Tineret, un bibliotecar de la Secția de Carte Veche și Colecții Speciale, un 

bibliotecar de la Centrul de Formare și 1 membru din partea autorității. 

În perioada evaluată, în cadrul ședințelor Consilului de Administrație s-au dezbătut 

următoarele probleme: 

- aprobare Organigramă, Stat de funcții; 
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- aprobare Regulament de organizare și funcționarte; 

- prezentarea situației la zi pe secții și birouri: nr. de personal, cheltuieli, propuneri de 

activități, priorități organizatorice, activități în derulare; 

- aprobare Sinteza Raportului de activitate pe anul 2020; 

- aprobare Planul de activitate pe anul 2021 (activități de specialitate, proiectul de 

scanare a Colecției Localia, așezarea pe format a colecțiilor din fondul de bază, 

activități cultural-educative ș.a.). 

- prezentarea programelor Bibliovacanța și Biblioteca de Vacanță; 

- prezentarea Planului de activități pentru al doilea semestru al anului 2021 (activități 

de specialitate, proiectul de scanare a Colecției Localia, așezarea pe formate, activități 

metodice desfășurate la bibliotecile publice din județ privind actualizarea Fișei de 

evidență a bibliotecii publice, activități cultural - educative: planificarea și 

organizarea Târgului de carte, ediția a XV-a 2021); 

- aprobarea Planului de activități pentru anul 2022 (activități de specialitate, proiectul 

de scanare a Colecției Localia, așezarea pe formate, activități cultural - educative ș.a.). 

În cadrul Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” funcționează și un Consiliu ştiinţific 

care are rol consultativ, cu atribuții în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi 

al activităţilor culturale. 

 

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare) 

Resurse Umane 

Situația existentă, din punct de vedere al resurselor umane, se prezintă astfel: 

Posturi existente în 

Organigrama și Statul de 

funcții al bibliotecii 

Posturi existente la finalul 

lunii octombrie 2020 

Personal angajat la 31 

decembrie 2021 

Total personal, din care: 62 37 

-Personal de conducere 9 7 

-Personal de execuție 53 30 

 

DINAMICA RESURSELOR UMANE în perioada noiembrie 2020 – decembrie 2021 

- S-au întocmit Deciziile Nominale de stabilire a salariilor de bază, precum și Actele 

adiționale la Contractele Individuale de Muncă, care au fost semnate de către managerul 
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instituției în 2 exemplare în original: un exemplar din fiecare Decizie și Act adițional s-a 

îndosariat la Dosarul personal, iar câte un exemplar, s-a înmânat fiecărui salariat; 

- S-a întocmit și s-a aprobat Statul de funcții cu salariile de bază / brute valabil cu data de 

01 ianuarie 2021; 

- S-a completat și transmis Registrul General de Evidență a Salariaților, din programul 

REVISAL, către portalul www.inspectiamuncii.ro, cu modificările de salarii și sporuri 

din luna ianuarie 2021; 

- S-a întocmit DECIZIA Nr. 1 /04.01.2021 pentru constituirea Comisiei de Cercetare a 

accidentului rutier din data de 30.12.2020, a cărui victimă a fost d-na MOȘESCU 

CLAUDIA; 

- S-au întocmit și transmis adresele către I.T.M. - Vrancea și Casa de Pensii Vrancea, cu 

privire la accidentul de muncă din luna decembrie 2020; 

- S-a întocmit corespondența cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani de solicitare 

a procesului-verbal de cercetare întocmit la locul accidentului, pentru constituirea 

Dosarului de cercetare a evenimentului, care a fost înaintat Inspectoratului Teritorial de 

Muncă – Vrancea; 

- A fost organizat Examenul de promovare în Gradul I (bibliotecar-  Gongu Niculina), ca 

urmare a DECIZIEI Nr. 2/20.01.2021 a managerului Bibliotecii Județene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea; 

- S-a întocmit Decizia Nr. 04 /08.02.2021 privind stabilirea procedurii și a criteriilor de 

Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților pentru activitatea 

desfășurată în anul 2020 (în perioada 19 - 26 februarie 2021); 

- A avut loc evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual 

al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea pentru activitatea desfășurată în anul 

2020: Fișe de evaluare;  

- S-a întocmit și postat la termenul prevăzut de art. 33 din Legea-cadru nr.153/2017 (până 

la 31 martie 2021), Lista funcțiilor pe site-ul www.bjvrancea.ro; 

- A fost realizat Instructajul personalului instituției cu privire la primul ajutor la locul 

accidentului, ca urmare a Deciziei nr. 5/ 15.02.2021 a Managerului Bibliotecii Județene, 

referitoare la sănătatea și securitatea muncii; 

- S-a întocmit Statul de funcții, valabil de la 01 mai 2021, în baza noii Organigrame 

aprobate prin Hotărârea nr. 78/16.04.2021 a Consiliului Județean Vrancea; 

- S-au întocmit Referatul și DECIZIA Nr. 15/ 25.05.2021 privind organizarea concursului 

pentru ocuparea a 2 posturi vacante de „Bibliotecar Gr. II (S)” la Biroul Împrumut adulți, 

http://www.bjvrancea.ro/
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Periodice, Legislație, Sală Arte. Concursul a fost pe data de: 25 iunie.2021. S-au întocmit 

documentele necesare derulării acestuia (redactare, semnare, anunțat comisiile, afișare, 

postare pe site-urile  www.gov.ro și www.bjvrancea.ro); 

- În luna mai 2021, s-a transmis prin e-mail Ghidul pentru completare a Formularelor 

Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese, conf. Legii nr.176/2010, către 

salariații cu funcție de conducere din instituție și cu precizarea termenului pentru 

completarea și depunerea acestora, la Biroul Resurse Umane, ulterior fiind postate pe site-

ul instituției Declarațiile de avere și Declarațiile de interese; 

- S-a întocmit și postat la termenul prevăzut de art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, 

LISTA FUNCȚIILOR pe site-ul www.bjvrancea.ro;  

      -    S-a întocmit DECIZIA Nr. 18/23.08.2021 de încetare C.I.M. la Biblioteca Județeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea al d-lui Țiglea Adrian, la data de 30 august 2021. A fost 

completat și transmis Registrul General de Evidență al Salariaților, din programul 

REVISAL, către portalul www.inspenctiamuncii.ro , încetare Contract Individual de 

Muncă Țiglea Adrian, la data de 30 august 2021; 

        -  S-au întocmit Referatul și DECIZIA Nr. 19/24 august 2021 privind organizarea 

concursului de ocupare a postului de „Șef serviciu” la Serviciul DEZVOLTAREA 

COLECȚIILOR. Concursul a fost organizat în data de 22 septembrie 2021. S-au întocmit 

documentele pe parcursul derulării acestuia (redactare, semnare, anunțat comisiile, 

afișare, postare pe site-urile www.gov.ro și www.bjvrancea.ro); 

       -  S-au întocmit Referatul și DECIZIA Nr. 22/02 septembrie 2021 privind organizarea 

examenului de promovare în Gradul I bibliotecar - studii superioare (d-na Rădună Irina-

Diana), care s-a desfășurat în data de 24.09.2021. S-au întocmit documentele pe parcursul 

derulării acestuia (redactare, semnare, anunțat comisiile, afișare, postare pe site-urile 

www.gov.ro și www.bjvrancea.ro); 

- S-au întocmit Referatul și DECIZIA Nr. 27/20 octombrie 2021 privind organizarea 

concursului de ocupare a postului de bibliotecar grad II la Serviciul COMUNICAREA 

COLECȚIILOR - Biroul Sala de lectură. Centrul de limbi străine. Concursul a fost 

organizat în data de 18 noiembrie 2021. S-au întocmit documentele pe parcursul derulării 

acestuia (redactare, semnare, anunțat comisiile, afișare, postare pe site-urile  www.gov.ro 

și www.bjvrancea.ro); 

- S-a întocmit Decizia nr. 30/25.10.2021 a managerului, privind Măsurile generale stabilite 

la nivelul Bibliotecii Județene „Duiliu zamfirescu” Vrancea pe perioada stării de alertă; 

http://www.gov.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
http://www.inspenctiamuncii.ro/
http://www.gov.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
http://www.gov.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
http://www.gov.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
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- S-a întocmit Decizia nr. 31/25.10.2021 a managerului, privind desemnarea persoanei 

responsabile de relațiile cu presa; 

- S-au întocmit Referatul și DECIZIA Nr. 32/29 octombrie 2021 privind organizarea 

concursului de ocupare a două posturi vacante de bibliotecar grad II, studii superioare, la 

Serviciul COMUNICAREA COLECȚIILOR - Biroul pentru Copii și Tineret și la 

Compartimentul Comunicare și Relații Publice. Concursul a fost organizat în data de 06 

decembrie 2021. S-au întocmit documentele pe parcursul derulării acestuia (redactare, 

semnare, anunțat comisiile, afișare, postare pe site-urile  www.gov.ro și 

www.bjvrancea.ro); 

- S-au întocmit Referatul și DECIZIA Nr. 34/15 noiembrie 2021 privind organizarea 

concursului de ocupare a postului vacant de „Șef birou” la Serviciul COMUNICAREA 

COLECȚIILOR - Biroul Sala de lectură și Internet. Centrul de limbi străine. Concursul a 

fost organizat în data de 17 decembrie 202. S-au întocmit documentele pe parcursul 

derulării acestuia (redactare, semnare, anunțat comisiile, afișare, postare pe site-urile  

www.gov.ro și www.bjvrancea.ro); 

- S-au întocmit Referatul și Decizia nr. 35/26.11.2021 pentru stabilirea salariului de bază 

al doamnei Taftă Rodica, la revenirea în activitate, după 500 de zile de concediu medical, 

pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap; 

- S-au întocmit Referatele și DECIZIILE Nr. 37/06 decembrie 2021 privind organizarea 

examenelor de promovare în Gradele I și IA, pentru bibliotecar - studii superioare  (d-na 

Achim Alina, d-nul Constantinescu Dorin-Silviu și d-na Bran Adriana), care s-a 

desfășurat în data de 27.12.2021. S-au întocmit documentele pe parcursul derulării 

acestuia (redactare, semnare, anunțat comisiile, afișare, postare pe site-urile  www.gov.ro 

și www.bjvrancea.ro). 

 

Pregătire profesională: 

- doi bibliotecari au participat la „Cercul de învățare – scrierea unei propuneri de finanțare” 

- seminar on-line organizat de Fundația Progress, în perioada 13 noiembrie – 20 

decembrie 2020; 

- un bibliotecar a participat la programul de perfecționare - Responsabil protecția datelor 

cu caracter personal ce s-a desfășurat în perioada 28 – 29.12.2020, prin intermediul 

mijloacelor electronice, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1066 din 2008. Organizator: Centrul de formare APSAP; 

http://www.gov.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
http://www.gov.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
http://www.gov.ro/
http://www.bjvrancea.ro/
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- Managerul instituției și 2 bibliotecari au participat la cursul „Avantajele utilizării 

ludicului în activitățile curente ale bibliotecilor publice”, organizat de Biblioteca 

Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, în luna ianuarie 2021; 

- 2 bibliotecari au participat la cursul „Voluntar în comunitate prin Bibliotecă!”, 

organizatori EduCab România și Fundația ProVobis, în luna februarie 2021; 

- Managerul instituției și 1 bibliotecar a participat la cursul „Consultare regională - Coaliția 

pentru voluntariat”, organizatori Fundația ProVobis România, Betany, FSC, Voluntariat 

Cluj - Napoca, în luna martie 2021; 

- 2 bibliotecari au participat la cursul profesional „Dare to care”, organizat de EduCab 

România, în perioada 17 - 25 iunie 2021; 

- 2 bibliotecari au participat la cursul profesional „Digital Citizen”, organizat de ECDL 

România, în perioada 26 iulie - 08 august 2021; 

- 2 bibliotecari au participat la grupul de lucru al bibliotecarilor din România, „Prietenie pe 

o sfoară”; 

- Managerul instituției și 6 bibliotecari au participat la cursul „Forumul Digital Shift al 

RLUK”, care a reunit bibliotecari dintr-o mare varietate de medii, pentru a discuta despre 

viitorul schimbării digitale în colecții și servicii de bibliotecă; 

- Managerul instituţiei a urmat cursul de formare profesională, organizat de New 

Profesional Consult, în perioada noiembrie - decembrie 2021, pentru ocupația Operator 

introducere date, prelucrare și validare date; 

 

 

Participări la conferințe / ateliere: 

- Managerul instituției a participat cu tema „Promovarea memoriei locale vrâncene - 

metode, teme, realizări” la Conferința internațională „Colocvii de vară - Contribuția 

bibliotecii publice la valorificarea memoriei locale” - ediția a X-a, 2021, organizată de 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în perioada 21 - 22 iulie 2021; 

- Managerul instituției a participat la Adunarea Generală a ANBPR România, organizată 

în luna martie 2021, desfășurată la Bușteni; 

- Managerul instituției a participat la Conferința „Bibliotecile în 

pandemie - de la izolare la adaptare”, organizată de ANBPR România în luna decembrie 

2021; 

- un bibliotecar a participat la Conferința „OccupyLibrary”; 
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- 3 bibliotecari au participat la Conferința „Cu ce ne confruntăm în activitatea de 

bibliotecă?”; 

- 2 bibliotecari au participat la webinarul profesional „Primăvara în biblioteca mea!” - 

schimb de experiență între bibliotecile publice; 

- 2 bibliotecari au participat la webinarul profesional „Atragerea de resurse în comunitate 

prin bibliotecă”; 

- 1 bibliotecar a participat la Conferința „Biblioteci unite”, organizat de Biblioteca 

Județeană „George Barițiu” Brașov; 

- 3 bibliotecari au participat la webinarul profesional „Bun venit la școală”, organizat de 

ANBPR România; 

- un bibliotecar a participat la webinarul „Cum să pui în scenă un spectacol de povești”, 

organizat de Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în luna iulie 2021; 

- doi bibliotecari au participat la webinarul „Trenulețul cu povești”, în luna iulie 2021; 

- un bibliotecar a participat la webinarul „Orașul meu, orașul tău”, organizat de Biblioteca 

Județeană „Panait Istrati” Brăila, în luna octombrie 2021. 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor 

În perioada evaluată, s-au efectuat următoarele activități în ceea ce privește gestionarea 

și îmbunătățirea patrimoniului instituției: 

- inventarul anual privind patrimoniul instituției; 

- amenajarea parcului de la sediul din str. Maior Gh. Sava nr. 4; 

- reparația și zugrăvirea pereților interiori de la Biroul pentru Împrumut la Domiciliu 

Adulți; 

- la Biroul de Împrumut și la Biroul de Carte veche și Colecții speciale a fost reconfigurat 

întreg spațiul de depozitate, tot fondul documentar fiind rearanjat în rafturi; 

- reparația și zugrăvirea pereților interiori de la Secția pentru Copii și Tineret; 

- la Biroul de Copii și Tineret a fost reconfigurat întreg spațiul de depozitare, tot fondul 

documentar fiind rearanjat în rafturi; 

- repararea copertinei exterioare de la Filiala din Sud; 

- achiziționarea și montarea unei stații Rack Server, pentru instalarea și protejarea 

echipamentelor din camera tehnică; 

- montarea de geamuri și ușă din termopan, precum și montarea unor aparate de aer 
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condiționat la sediul Sălii de Lectură a Bibliotecii; 

- achiziționarea și montarea de mobilier nou în Sala de Lectură din sediul de pe str. Maior 

Gh. Sava; 

- montarea de rafturi metalice la depozitele Sălii de Lectură în vederea așezării cărților pe 

formate;  

- înlocuirea steagurilor la toate sediile bibliotecii; 

- înlocuirea panoului cu sigla bibliotecii la sediul Secției pentru Copii și Tineret; 

- montarea panoului stradal pentru Sala de Lectură; 

- montarea de rafturi pentru cărți la sediul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 13; 

- intervenția cu dezumidificatoare la subsolul Secției pentru Copii și Tineret și la Secția 

Împrumut la Domiciliu Adulți și s-a urmărit efectul acestora în vederea amenajării 

acestuia ca spațiu util de bibliotecă;    

- administrarea spațiilor verzi ale bibliotecii: plantare de pomi, cosit și întreținut grădini; 

- administrarea celor 4 sedii: curățenie, dezinfecție, desprăfuire; 

- distribuirea la toate secțiile a documentelor de bibliotecă și obiectelor de inventar 

achiziționate în 2021; 

- achiziționarea și distribuirea la toate secțiile a materialelor de curățenie, dezinfecție și  

dezinsecție; 

- activități de reparații curente/igienizare/dezinsecții/dezinfecții; 

- eliberarea căilor de acces, conform măsurilor de securitate impuse de ISU Vrancea; 

- efectuarea activităților de întreținere a mormântului scriitorului Duiliu Zamfirescu din 

Cimitirul Sudic; 

- achiziționarea de dezinfectanți, spirt, clor pentru bibliotecarii și utilizatorii bibliotecii; 

- evaluarea și tratarea riscurilor la securitate fizică pentru sediile bibliotecii.  

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorității sau a 

altor organisme de control în perioada raportată 

Controalele și verficările efectuate în perioada noiembrie 2020 – decembrie 2021 sunt 

următoarele: 

1. Controlul efectuat de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vrancea, la toate 

sediile bibliotecii, având în vedere modul de respectare a regulilor privind sănătatea și securitatea 

în muncă și pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. În procesul-verbal 

încheiat, nr. 487/17.03.2021, înregistrat la sediul instituției noastre, au fost trasate o serie de 
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măsuri și recomandări, în conformitate cu prevederile legii nr. 95/2006, acestea fiind duse la 

îndeplinire de managerul instituției și persoanele desemnate; 

2. Controlul efectuat de reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, având 

în vedere modul de respectare a prevederilor Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural național mobil, precum și prevederile HG nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de 

clasare a bunurilor culturale. În procesul-verbal încheiat, nr. 796/21.04.2021, înregistrat la sediul 

instituției noastre la nr. 738/21.04.2021, nu au fost trasate măsuri; 

3. Controlul efectuat de reprezentanții Compartimentului de audit intern al Consiliului 

Județean Vrancea, în luna august 2021, cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - 

anul 2021”. Prin adresa Consiliului Județean Vrancea nr. 18247/16.09.08.2021, au fost trasate o 

serie de măsuri, care au fost duse la îndeplinire în perioada imediat următoare și aduse la 

cunoștința Compartimentului de audit intern al Consiliului Județean Vrancea, prin adresa 

instituției noastre, nr. 2246/26.10.2021; 

4. Controlul efectuat de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Vrancea - Poliția 

Municipiului Focșani, în data de 28.10.2021. În procesul-verbal încheiat nu au fost trasate 

măsuri; 

5. Controlul intern efectuat de reprezentantul Compartimentului Control din cadrul 

Consiliului Județean Vrancea, efectuat în data de 09 decembrie 2021. Prin Raportul de control 

privind verificările efectuate la Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea nr. 

23681/09.12.2021, înregistrat la Biblioteca Județeană Vrancea la nr. 24/06.01.2022, au fost 

trasate o serie de măsuri, care au fost îndeplinite în perioada imediat următoare. 

 

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției: 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil 

al perioadei raportate: 

Nr. 

crt. 

Categorii Buget prevăzut în 

proiectul de 

management 

Buget cheltuit  

1.  Total venituri, din care: 5.000 2.705 

 1.a. venituri proprii, din care: - - 
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 1.a.1. venituri din activitatea de 

bază 

- - 

 1.a.2. surse atrase - 45 

 1.a.3. alte venituri proprii - - 

 1.b. subvenții / alocații 5000 2705 

 1.c. alte venituri - - 

2.  Total cheltuieli, din care: 5000 2705 

 2.a. Cheltuieli de personal, din care: 3500 2210 

 2.a.1. Cheltuieli cu salariile 3000 2017 

 2.a.2. Alte cheltuieli de personal 500 193 

 2.b. Cheltuieli de bunuri și servicii, 

din care: 

1200 428 

 2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 450 30 

 2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 10 0 

 2.b.3. Cheltuieli pentru reparații 

curente 

250 22 

 2.b.4. Cheltuieli de întreținere 250 94 

 2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

240 282 

 2.c. Cheltuieli de capital 300 67 

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 

Nr. crt. Indicatori de performanță Perioada evaluată 

 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – 

cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari 

0,167 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)  
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3.  Număr de activități educaționale și culturale – 

clasice și în mediul on-line 

1060 

4.  Număr de apariții media (fără comunicate de 

presă) 

338 

5. Număr de beneficiari neplătitori 16.170 

6.  Număr de expoziții / număr de reprezentații 421 expoziții clasice și on-

line, au fost expuse 8.727 

cărți și alte materiale 

doumentare (planșe, 

fotografii etc.) 

7. Venituri proprii din activitatea de bază - 

8.  Venituri proprii din alte activități - 

 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin proiectul de management 

E 1. Viziune 

              Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea este o instituţie care trebuie să 

asigure oricărui membru al comunităţii, servicii de informare, formare şi culturale de calitate, 

în condiţii adecvate, utilizând inovaţia, creativitatea şi colaborarea culturală pentru dezvoltarea 

cunoaşterii, susţinerea educaţiei permanente, a incluziunii sociale şi a diversităţii culturale. 

              Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a respectat și și-a asumat, pentru 

perioada evaluată, viziunea propusă în Proiectul de management, caracterizată ca fiind: 

Nediscriminatorie 

Inovativă 

Colaborativă 

Responsabilă 

Focalizată pe: informare, formare continuă, educație culturală continuă 

Dincolo de funcţia de depozitar al documentelor, Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea răspunde nevoilor de informare ale comunităţii prin programe şi proiecte 

specifice, dezvoltând și promovând totodată inițiative culturale reprezentative, într-o societate 
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dinamică și chiar imprevizibilă, așa cum o demonstrează experiența crizei pandemice pe care o 

traversăm. 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea dezvoltă, gestionează şi valorifică 

prin metode specifice o parte importantă a culturii naţionale și județene scrise şi participă la 

integrarea acesteia din urmă la nivel naţional și internaţional. 

Biblioteca Județeană Vrancea a găsit soluții adecvate pentru desfășurarea continuă a 

activităților sale, în condițiile impuse de pandemia de Covid-19, integrându-se pe piața 

transferului de informații, astfel încât a devenit o entitate competitivă în acest nou mediu. 

Viziunea asumată de Biblioteca Județeană Vrancea, în perioada evaluată, s-a bazat 

pe următoarele criterii: 

- orientarea activităţii spre înţelegerea nevoilor tuturor utilizatorilor reali şi/sau potenţiali 

şi spre creşterea gradului de satisfacţie a acestora; 

- menţinerea şi consolidarea poziţiei în mediul concurenţial local şi național; 

- creşterea și inovarea serviciilor oferite și a calității acestora; 

- sprijinirea dialogului intercultural şi interetnic, prin lansarea serviciului de bibliotecă 

„Biblioteca minorităților”;  

- informarea şi educarea permanentă;  

- dezvoltarea colecţiilor de documente; 

- găsirea unor soluții privind accesibilitatea crescută a utilizatorilor la serviciile oferite; 

- creşterea calităţii managementului, promovând excelenţa, experimentul, inovaţia; 

- îmbunătăţirea programelor şi proiectelor instituţiei şi dezvoltarea cooperării 

interinstituţionale la nivel judeţean, naţional şi internaţional; 

- promovarea spaţiilor bibliotecii; 

- dezvoltarea și promovarea activităților de voluntariat; 

- dezvoltarea competenţelor personalului, orientate spre îndeplinirea obiectivelor; 

- gestionarea riguroasă a resurselor financiare, astfel încât rezultatele să fie obţinute cu 

maximum de eficienţă şi eficacitate. 

 

E 2. Misiune 

Misiunea Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea este derivată din Legea 

334/2002, Legea bibliotecilor, actualizată, şi se referă la:  

 constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi 

de tip enciclopedic, a publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor 
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de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie 

sau recreere;  

 iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în 

parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin 

parteneriat public - privat; în cadrul societăţii informaţiei, biblioteca are rol de 

importanţă strategică. 

 

  Misiunea asumată prin Proiectul de management: 

  Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea este o bibliotecă de drept public, 

de tip enciclopedic, pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene, care permite tuturor 

beneficiarilor accesul gratuit şi nelimitat la colecţiile, bazele de date şi celelalte surse de 

informaţii, respectându-se regulamentele proprii.  

Astfel, în perioada evaluată, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea și-a 

îndeplinit misiunea, astfel:  

- a asigurat accesul gratuit la colecții și servicii; 

- a asigurat funcționalitatea tuturor secțiilor, pe toată durata anului; 

- a achiziționat cărți și documente de bibliotecă, din toate domeniile și pentru toate 

categoriile de beneficiari, respectând procentul de 50 volume la o mie de locuitori, 

conform Legii bibliotecilor, nr. 334/2002 republicată; 

- a facilitat împrumutul și restituirea documentelor pentru comunitate, la cerere, în 

perioada stării de urgență, prin curierat rapid; 

- a intensificat promovarea colecțiilor online; 

- a inovat activitatea de prelucrare a colecțiilor prin inițierea, derularea și încheierea   

procesului de digitizare a colecțiilor LOCALIA; 

- a crescut numărul de volume/împrumut pentru a diminua, în condițiile pandemiei actuale, 

deplasarea beneficiarilor; 

- a facilitat returnarea rapidă a cărților prin amplasarea la toate secțiile a cutiilor de 

returnare; 

- s-a orientat spre noi categorii de beneficiar - mai ales cei din colectivități 

instituționalizate; 

- a inițiat noi servicii, în condițiile impuse de pandemie; 

- și-a întărit și extins rolul de partener ori colaborator în activitățile cultural-educative 

desfășurate;  

- și-a menținut colaboratorii tradiționali și a inițiat noi colaborări; 
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- a deschis un nou spațiu de funcționare în aer liber, pentru utilizatorii bibliotecii; 

- a stimulat vizitele de documentare la bibliotecă, respectându-se regulile impuse în 

pandemie; 

- a inițiat, derulat și finalizat proiecte și produse culturale specifice; 

- a asigurat resurse umane, de infrastructură și logistice pentru buna funcționare a instituției 

în toate sediile sale; 

- a crescut numărul de personal, pentru îmbunătățirea relației cu utilizatorii și deschiderea 

de noi servicii. 

Pe lângă asigurarea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării pentru 

toţi membrii comunităţii, fără deosebire de statut social, economic, vârstă, sex, apartenenţă 

politică, religioasă sau etnică, Biblioteca Judeţeană vine în întâmpinarea beneficiarilor cu diverse 

activităţi de educaţie permanentă, de petrecere a timpului liber şi de dezvoltare personală.  

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” îndeplineşte şi funcţia de bibliotecă municipală 

pentru orașul Focșani, municipiu reședință de județ. 

Biblioteca noastră asigură, totodată, coordonarea şi îndrumarea metodologică - prin 

servicii de specialitate - a bibliotecilor publice de pe raza judeţului Vrancea. 

 

E 3. Obiective (generale și specifice): 

Obiective generale: 

- realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, în conformitate cu specificul organizatoric al 

instituției; 

- permanentizarea activității de profesionalizare a personalului; 

- îmbunătățirea accesului publicului la serviciile bibliotecii; 

- creşterea performanţei şi consolidarea poziţiei instituţiei în mediul concurenţial; 

- creșterea calității serviciilor de bibliotecă, diversificarea și modenizarea acestora; 

- modernizarea infrastructurii imobiliare a bibliotecii; 

- actualizarea periodică a infrastructurii IT a bibliotecii; 

- încurajarea și sprijinirea inovației în bibliotecă; 

- orientarea serviciilor bibliotecii spre noi categorii de public din categoria celor 

defavorizate, sprijinind, astfel, incluziunea socială; 

- diversificarea și atractivitatea ofertei educativ-culturale; 
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- promovarea permanentă a serviciilor și activităților bibliotecii; 

Obiective specifice:  

- dezvoltarea modalităților de acces al utilizatorilor la colecțiile și baza de date a bibliotecii; 

- achiziție de carte curentă din toate domeniile cunoașterii, conform legii;  

- dezvoltarea cunoștințelor privind scrierea de proiecte; 

- creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă prin aplicarea unui management activ; 

- stimularea și dezvoltarea interacțiunii cu publicul; 

- stimularea și dezvoltarea interacțiunii culturale instituționale în comunitate;  

- orientarea formării profesionale a personalului spre domenii de actualitate; 

- dezvoltarea bibliotecii on-line – realizarea unui mediu informaţional competitiv pentru 

utilizatori; 

- inovație în susținerea și încurajarea permanentă a lecturii, în rândul copiilor și al tinerilor; 

- diversificarea adresabilității serviciilor de bibliotecă; 

- facilitarea serviciilor de bibliotecă pentru persoane vulnerabile și defavorizate; 

- dezvoltarea activității de educație pe tot parcursul vieții; 

- contribuția inovativă în domeniul cercetării bibliologice, al bibliografiei locale; 

- contribuția permanentă la promovarea valorilor culturale și tradiționale locale; 

- promovarea serviciilor, noutăţilor editoriale, scriitorilor de marcă, autorilor locali şi a 

imaginii instituţiei; 

- dezvoltarea activităţii de coordonare metodologică la nivelul reţelei de biblioteci publice 

din judeţ; 

- aplicarea principiilor de eficienţă în gestionarea resurselor financiare şi asigurarea 

condiţiilor optime de funcţionare a instituţiei. 

 

Valorile activității noastre: 

Activităţile bibliotecii sunt inspirate şi se fundamentează pe următoarele valori: 

- respectul faţă de profesie, bibliotecari şi utilizatori; 

- corectitudine în relaţiile cu utilizatorii şi în cele interinstituţionale; 

- responsabilitate individuală, de grup şi instituţională; 
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- toleranţa şi bunăvoinţa în relaţiile cu utilizatorii şi în relațiile interne şi externe ale 

bibliotecii; 

- încredere în misiunea bibliotecii; 

- integritate, onestitate în activitatea depusă; 

- loialitate faţă de instituţie; 

- diversitate şi flexibilitate; 

- inovaţie şi asumarea schimbării; 

- calitatea muncii şi încurajarea schimbului de idei; 

- colaborare şi deschidere instituţională. 

 

E 4. Strategie culturală pentru întreaga perioadă de management 

Mutaţiile survenite în societatea românească aflată într-o continuă schimbare, atât din 

punct de vedere economic cât şi socio-cultural și, mai nou, sanitar, determină o redimensionare 

permanentă a conţinutului şi sferei de preocupări ale instituţiilor de cultură, racordându-se în mod 

necesar imperativelor prezentului. Strategia este determinarea scopurilor şi obiectivelor unei 

organizaţii/instituţii pe termen lung, adoptarea politicilor determinate şi alocarea resurselor 

pentru atingerea scopurilor propuse. Întregul demers în strategia culturală va avea ca punct de 

reper misiunea instituţiei, aceea de a asigura accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu la 

informaţii şi la documentele necesare informării, având valenţe educaţionale şi de formare 

continuă. 

Activitatea bibliotecii, în perioada de evaluare, a fost centrată pe utilizator, orientată 

social, tehnologic, comunitar, a asigurat convergenţa conceptelor actuale pe care ne bazăm în 

activitatea noastră în beneficiul publicului larg:  

- comunitate bine informată;  

- comunicare eficientă; 

- conectare permanentă intra- și extrainstituțional. 

Strategia bibliotecii, pentru perioada evaluată, a urmărit următoarele direcţii de acţiune: 

- cunoașterea în permanență a mutațiilor culturale, sociale, economice, educaționale ș.a., 

din comunitate;  

- reacție rapidă și adecvată la aceste mutații, pentru implicarea și suținerea activităților 

bibliotecii; 

- planificarea atragerii unui procent cât mai mare din populaţie către bibliotecă; 
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- dezvoltarea, organizarea şi conservarea colecţiilor de documente, îmbinând armonios 

cerințele legii cu nevoile utilizatorilor; 

- diversificarea ofertei educativ-culturale şi adecvarea acesteia la consumatorul cultural 

vrâncean; 

- organizarea de activităţi culturale, în mediul clasic sau în on-line, care să contribuie la 

mai buna percepţie a rolului bibliotecii în cadrul comunităţii; 

- consolidarea rolului de centru de educaţie permanentă, prin încheierea de parteneriate 

anuale cu instituţii locale de cultură, învăţământ, ONG-uri etc.; 

- sprijinirea bibliotecilor publice din judeţ prin implementarea de programe şi proiecte 

adaptate nevoilor lor; 

- mediatizarea permanentă a instituţiei; 

- creşterea vizibilităţii bibliotecii prin participare și implicare în diferite programe și 

proiecte, în plan judeţean, regional şi național; 

- extinderea cooperării interbibliotecare, cu biblioteci din ţară şi străinătate, în vederea 

atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul profesional al 

bibliotecilor publice europene; 

- continuarea colaborării cu Filiala „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău; 

- asigurarea managementului resurselor umane în acord cu politica de dezvoltare a 

instituţiei, cu obiectivele şi activităţile propuse, precum și cu situația generată de 

pandemia de coronavirus; 

- dezvoltarea capacităţii instituţionale prin asigurarea competenţei resurselor umane, 

derulând programe de instruire la nivel local, în Centrul de Formare cu resurse proprii 

sau în colaborare cu diverşi parteneri sau participare la nivel naţional; 

- intensificarea măsurilor de informatizare şi automatizare a serviciilor specifice, precum 

şi implementarea de noi tehnologii de informare utile comunicării colecţiilor de 

documente din patrimoniul instituţiei; 

- eficienţa în administrarea resurselor financiare prin respectarea legislaţiei în vigoare şi 

fundamentarea cheltuielilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite, ţinând cont de 

priorităţi. 
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E 5. Strategie și plan de marketing 

Abordarea politicii de marketing de bibliotecă impune cercetarea pieţei, studierea 

permanentă a nevoilor consumatorului, anticiparea lor şi chiar crearea unor nevoi la nivelul unor 

segmente de piaţă. Strategia de marketing a bibliotecii noastre a avut în vedere următoarele: 

 Instrumente: 

- Rapoartele statistice specifice bibliotecii; 

- Bugetul și alte resurse ale bibliotecii; 

- Profilul beneficiarilor direcți sau potențiali; 

- Mediul socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea biblioteca;  

- Mediul cultural cu potențial concurențial în care îşi desfăşoară activitatea biblioteca; 

- Sugestiile și cerințele beneficiarilor. Pe site-ul instituției au fost introduse două 

chestionare care pot evalua orizontul de așteptare al utilizatorilor: „Chestionar de 

lectură” și „Chestionar de evaluare a serviciilor oferite”. 

- Oferta editorială națională și locală; 

- Evoluția prețurilor; 

- Feed-bak-urile primate de la utilizatori și beneficiari ai activităților de bibliotecă; 

 Măsuri 

- Optimizarea politicii de achiziție de carte; 

- Optimizarea resurselor umane: specializarea personalului, formarea continuă, colaborare 

între secții; 

- Modernizarea infrastructurii IT;  

- Promovare creativă și sistematică a colecțiilor și serviciilor bibliotecii; 

- Diversificarea și modernizarea modalităților de promovare; 

- Stimularea voluntariatului. 

Strategia de marketing a bibliotecii are în vedere îmbunătăţirea performanţelor instituţiei 

prin creşterea numărului de beneficiari (ținând seama de nevoile lor, latente sau exprimate), 

creşterea numărului de documente de bibliotecă în raport cu nevoile şi cerinţele utilizatorilor, 

adaptarea seviciilor şi proiectelor culturale în funcţie de interesele utilizatorilor, conform 

alocaţiei bugetare, precum și adaptarea desfășurării activităților în mediul on-line. 
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Marketingul în instituția noastră presupune adaptarea constantă a serviciilor sau 

informațiilor pe care le oferim în funcție de cerințele publicului nostru, ale comunității. 

Obiectivele planului de marketing:  

- dezvoltarea unei concepţii de comunicare prin care se va crea o imagine favorabilă 

bibliotecii, ca instituţie; 

- determinarea utilizatorilor potenţiali ai diferitelor servicii bazate pe cunoaşterea 

categoriilor de public, a nevoilor şi comportamentului acestora; 

- crearea unui maxim de satisfacţie a utilizatorilor, prin orientarea către public, prin 

optimizarea ofertei de servicii; 

- creşterea vizibilităţii bibliotecii prin acţiuni de promovare şi de difuzare a serviciilor 

care să întărească rolul bibliotecii în comunitate. 

 

Planul nostru de marketing urmărește: 

• identificarea resurselor necesare, a barierelor și riscurilor posibile; 

• măsurarea și analiza datelor de care dispunem; 

• planificarea activităților specifice pe teme de interes;  

• stabilirea responsabililor și a planului de acțiune; 

• implementare; 

• evaluare. 

Rezultat așteptat: 

Satisfacția utilizatorului 

 La nivelul cerințelor actuale, marketingul de bibliotecă impune complementaritatea cu 

serviciile și colecțiile altor biblioteci, precum și cu surse apropiate ca structură și având informații 

de interes pentru utilizatori.  

 

6. Programe și proiecte propuse pentru întreaga perioadă de management 

I. Programul de dezvoltare și valorificare a colecțiilor, modernizarea şi 

diversificarea serviciilor de bibliotecă - program de achiziţii de documente cu profil 

enciclopedic, obiectiv care urmăreşte asigurarea accesului tuturor categoriilor de utilizatori la 

informaţia actuală, la cunoaştere, cultură, precum şi îndeplinirea funcţiei patrimoniale şi de 
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depozit local al bibliotecii. Acest program impune o politică de achiziţii care coroborează 

satisfacerea intereselor de informare, studiu, lectură ale utilizatorilor, cu criteriile profesionale: 

asigurarea profilului enciclopedic (lucrări din toate domeniile cunoaşterii), continuitatea şi 

actualitatea colecţiilor, valoarea ştiinţifică şi culturală a publicaţiilor, achiziţionarea lucrărilor cu 

caracter local, îndeplinirea în conformitate cu Legea nr. 111/1995, cu modificările şi completările 

ulterioare, a funcţiei (specifică bibliotecilor judeţene) de depozit legal local. Acest program 

include și proiecte de modernizare şi diversificare a produselor şi serviciilor de bibliotecă, de 

creştere a impactului lor în comunitate, prin consolidarea automatizării proceselor şi serviciilor, 

în concordanţă cu exigenţele societăţii informaţionale.  

Proiecte propuse: 

1. Proiectul: Noutăţi în bibliotecă; 

2. Proiectul: Împrumut interbibliotecar; 

3. Proiectul: Dezvoltarea infrastructurii informatice; 

4. Proiectul: Biblioteca virtuală; 

5. Proiectul: Ludoteca; 

6. Proiectul: Învățare pe tot parcursul vieții; 

7. Proiectul: Biblioteca mobilă; 

8. Proiectul: Cultură, muzică și cinematecă la bibliotecă. 

II. Programul de activități culturale și de promovare a bibliotecii, cărții și lecturii - 

program având ca obiectiv creşterea preocupării pentru conservarea şi promovarea patrimoniului 

cultural local, susţinerea tradiţiei orale şi asigurarea accesului la informaţii care privesc 

comunitatea. Programul îşi propune, printre altele, iniţierea de evenimente culturale, concursuri 

literare, expoziţii, susţinerea, organizarea şi participarea la târguri de carte. Programul susține și 

editarea unor lucrări care să promoveze cultura, personalitățile și valorile locale. 

Proiecte propuse: 

1. Târgul de carte; 

2. Zilele Bibliotecii „Duiliu Zamfirescu”; 

3. Omagierea unor momente marcante, aniversări literare și culturale reprezentative; 

4.  Ziua Națională a bibliotecarului; 
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5. Bibliovacanța; 

6. Biblioteca de vacanță; 

7. „Cartea cu autograf” - lansări și prezentări de carte; 

8. Trofeul cititorilor – concurs cu premii care se adresează cititorilor fideli; 

9. Gala voluntarilor bibliotecii – premierea voluntarilor bibliotecii; 

10. Concurs de creație literară – Concurs de poezie „Oana Diana Renea”; 

11. Azi am fost la bibliotecă; 

12. Dăruiește de Crăciun; 

13. Biblioteci în lume – multiculturalism și cunoaștere; 

14. Activități de tip club desfășurate la Centrul de Formare și la Centrul de Limbi Străine; 

15. Proiectul de dezvoltare a activităţii editoriale: 

 Editarea unui album „Anuarul activităților cltural-educative ale Bibliotecii”–proiect 

ce își propune promovarea Bilbiotecii și ale serviciilor furnizate comunității; 

 Editarea Antologiei „Povestea străzii mele”; 

      16. Stabilirea de colaborări şi de parteneriate funcţionale locale și naţionale; 

      17. Activități educaționale adresate categoriilor defavorizate social:  

      18. Caravana poveștilor – program de promovare outdoor a serviciilor bibliotecii, derulat în 

unitățile școlare și în comunele județului Vrancea. 

III. Programul de dezvoltare a competenţelor profesionale şi îndrumare 

metodologică - program ce vizează coordonarea, formarea şi perfecţionarea continuă a 

personalului de specialitate din instituție și din reţeaua bibliotecilor publice, în scopul creşterii 

performanţelor profesionale în acord cu exigenţele impuse de accesul la tehnologiile moderne şi 

nevoile de informare şi formare specifice ale beneficiarilor/utilizatorilor serviciilor de bibliotecă. 

Proiectele propuse:  

1. Cursuri de perfecţionare sau consolidarea cunoştinţelor - presupune dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale bibliotecarilor, prin participarea la cursuri organizate 

special pentru lucrătorii din domeniul culturii; 
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2. Participarea la conferințe, seminarii, simpozioane cu teme biblioteconomice și 

culturale, în sens larg, și schimburi de experiență; 

3. Îndrumare metodologică a activităţii bibliotecilor publice din judeţ. 

IV. Programul de optimizare şi îmbunătăţire a spaţiilor bibliotecii și de asigurare a 

funcționalității instituției - un program de investiţii destinate modernizării dotării şi serviciilor 

oferite, prin care se vor asigura condiţii adecvate activităţii de lectură, informare şi de petrecere 

a timpului liber prin ambientare, dotări şi condiţii igienico-sanitare specifice, cu respectarea 

normelor de securitate şi siguranţă în muncă. Este, de asemenea, un program dedicat sistemului 

intern managerial care să asigure buna funcţionare instituţională a bibliotecii. 

Proiecte propuse: 

1. Management; 

2. Amenajarea noului spaţiu PT 20 Sud, „Campus - Biblioteca de cartier”; 

3. Lucrări de modernizare, reparaţii şi întreținere la sediile bibliotecii; 

4. Acțiuni de atragere a fondurilor extrabugetare: - sponsorizări, donații. 

 

7. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management: 

- Continuarea programului „Cărțile vin acasă” - Serviciul de împrumut la 

domiciliul utilizatorului; 

- continuarea procesului de digitizare, cu mijloace și personal propriu, a fondului 

de carte veche LOCALIA - „Memoria locală on-line”. Proiectul „Memorie locală 

on-line” vizează în prima etapă, digitizarea Colecţiei de carte veche LOCALIA. 

Pe lângă simplificarea accesului la informaţiile conţinute, proiectul urmăreşte, de 

asemenea, şi prezervarea acestor documente, multe dintre ele fiind rare şi cu un 

grad de uzură fizică ridicat. Proiectul se derulează utilizând resursele umane şi 

tehnologia de care dispune biblioteca; 

- extinderea serviciului de împrumut colectiv de carte; 

- continuarea activității de promovare a colecțiilor bibliotecii, prin recomandări de 

cărți în mediul on-line; 

- Ziua Internațională a Poeziei - 21 martie; 
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- Teatrul, „Oglinda realității” - activități dedicate Zilei Internaționale a Teatrului - 

27 martie; 

- Arta sărbătorilor pascale; 

- Tradiții și obiceiuri de Crăciun - Dăruiește de Crăciun. 

În funcţie de evoluţia socio-economică şi culturală la nivel naţional sau judeţean, în 

funcţie de schimbările privind nevoia de lectură sau reorientarea utilizatorilor spre alt gen de 

activităţi, biblioteca va regândi întreaga paletă culturală, instructiv - educativă şi recreativă care 

să satisfacă aceste cerinţe. Totodată se va ţine cont de schimbările ce vor surveni în plan 

educaţional, astfel ca proiectele şi programele instituţiei să fie complementare şcolii şi să 

răspundă nevoilor de informare şi documentare pe care le au tinerii. 

 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot 

fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 3–mii lei 

(1) (2) (3) 

. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. venituri proprii, din care: 

1.a.1. venituri din activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenții / alocații 

1.c. alte venituri 

2.930 

- 

- 

- 

- 

2.930 

- 

2. Total cheltuieli, din care: 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2930 

2500 

2.390 
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2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli de bunuri și servicii, din care: 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

  110 

300 

15 

0 

3 

122 

160 

130 

 

2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management: 

Întrucât traversăm o perioadă atipică, despre care nu știm cât va dura, estimarea 

utilizatorilor activi ai Bibliotecii și a beneficiarilor activităților culturale ale Bibliotecii Județene 

pentru următoarea perioadă de management, va fi apropiată de cea din acest an, și anume:  

- 4.500 utilizatori activi ai Bibliotecii; 

- 13.000 beneficiari ai activităților culturale. 

Având în vedere continuarea stării de pandemie, activităţile noastre vor viza, pe de o 

parte, fidelizarea utilizatorilor actuali, dar şi creșterea utilizatorilor în mediul virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

3. Analiza programului minimal realizat 

 

ANUL UTILIZATORULUI ÎN JUDEȚUL VRANCEA 

Nr. 

Crt

. 

Program Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte 

în 

cadrul 

progra- 

mului 

Denumirea proiectului Stadiu 

I Programul de 

dezvoltare și 

valorificare a 

colecțiilor, 

modernizarea 

și 

diversificarea 

serviciilor de 

bibliotecă 

-program de 

achiziţii de 

documente cu 

profil 

enciclopedic; 

- asigurarea 

accesului tuturor 

categoriilor de 

utilizatori la 

informaţie; 

- îndeplinirea 

funcției de 

Depozit Legal 

Local; 

modernizarea și 

diversificarea 

produselor și 

serviciilor de 

bibliotecă; 

-dezvoltarea 

bibliotecii ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1. Noutăți în 

bibliotecă 

Implementat, 

conform Legii 

334/2002 

2.Împrumut 

interbibliotecar 

Implementat, peste 

media ultimilor ani 

3.Dezvoltarea 

infrastructurii 

informatice 

(exceptând Sala 

Multimedia din Campus 

– Biblioteca de Cartier) 

Implementat, 

conform bugetului 

alocat 

4.Biblioteca virtuală – 

gestionarea fondului 

documente digitale ale 

bibliotecii și dezvoltarea 

acestuia 

Implementat 

- s-a dezvoltat baza 

de date electronică 

prin achizițiile 

curente 

- s-a inițiat și 

realizat baza 

electronică de date 

pentru colecția 

LOCALIA – 
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centru de acces 

pentru resurse 

digitale 

premieră pe 

instituție 

5.Ludoteca Implementat 

6.Învățare pe tot 

parcursul vieții 

Implementat 

-s-au desfășurat 

ateliere și cluburi de 

scurtă durată 

7.Biblioteca mobilă  Implementat  

-s-au desfășurat 

activități de donație 

de carte în teritoriu 

 

8. Biblioteca mobilă - 

„Cărțile vin acasă 

Implementat 

9. Cultură, muzică și 

cinematecă 

Implementat 

II Programul 

activități 

culturale și de 

promovare a 

bibliotecii, 

cărții și 

lecturii 

-conservarea și 

promovarea 

patrmoniului 

cultural local, 

inițierea de 

evenimente 

culturale, 

concursuri 

literare, 

expoziții, târguri 

de carte; 

 

 

 

18 

1. Târgul de carte Implementat 

2. Zilele Bibliotecii 

„Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Implementat 

3.Omagieri zile marcante, 

aniversări literare și 

culturale reprezentative 

-Focșani - orașul Unirii  

-Ziua Națională a 

României 

Implementat 
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-activitate 

editorială 

-alte evenimente, 

activități specifice 

instituției 

4.Bibliovacanța Implementat 

5.Biblioteca de vacanță Implementat 

6.Ziua Națională a 

bibliotecarului 

Implementat 

7.„Cartea cu autograf” Implementat 

8.Trofeul cititorilor Implementat 

9. Gala voluntarilor Implementat, a avut 

loc în mediul on-line 

10.Concurs de creație 

literară „Oana Diana 

Renea” 

Implementat 

11.Azi am fost la 

bibliotecă 

Implementat 

12.Dăruiește de Crăciun! 

- 

Biblioteca dăruiește! 

Implementat 

13.Biblioteci în lume – 

multiculturalism și 

cunoaștere 

Implementat 

14.Activități de tip club 

desfășurate la Centrul de 

Formare 

Implementat 

15.Proiectul de 

dezvoltare a activității 

editoriale 

Implementat 
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16. Activități cultural-

educaționale realizate în 

parteneriat cu instituțiile 

locale, naționale și 

internaționale 

Implementat 

17. Activități 

educaționale adresate 

categoriilor defavorizate 

social 

Implementat 

18.Caravana poveștilor Implementat 

III Programul de 

dezvoltare a 

competențe- 

lor 

profesionale 

și îndrumare 

metodologică 

Coordonarea, 

formarea și 

perfecționarea 

continuă a 

pesonalului de 

specialitate din 

instituție și din 

rețeaua 

bibliotecilor 

publice 

 

 

 

3 

1.Cursuri de 

perfecționare sau de 

consolidare a 

cunoștințelor 

Implementat 

-s-au desfășurat 

ateliere și întâlniri 

informale pentru 

personal 

2.Participarea la 

conferințe, simpozioane 

și schimburi de 

experiență 

Implementat 

-s-au desfășurat în 

mediul online, 

datorită contextului 

pandemic 

3.Îndrumarea 

metodologică a activității 

bibliotecilor publice din 

județ 

Implementat 

IV Programul de 

optimizare și 

îmbunătățire 

a spațiilor 

bibliotecii și 

-investiții 

destinate 

modernizării, 

dotării și  

 

 

 

 

 

1. Management Implementat 

2. Amenajarea și 

ambientarea 

noului spațiu 

Campus – 

-în derulare, pe 

identificarea surselor 

de finanțare; 

-în derulare, 

proiectul de 

reabilitare a 

imobilului de 
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de asigurare a 

funcționali 

tății instituției 

serviciilor 

oferite 

-activități 

destinate 

sistemului intern 

managerial de 

asigurare a 

funcționalității 

instituționale 

 

4 

Biblioteca de 

cartier 

patrimoniu din str. 

Mr. Gh. Sava. 

3.Lucrări de 

modernizare, reparații și 

întreținere la sediile 

bibliotecii 

Implementat, 

Conform bugetului 

aprobat și Notei de 

fundamentare 

4.Acțiuni de atragere a 

fondurilor extrabugetare: 

sponsorizări, donații 

(produse, servicii și 

unități de bibliotecă) 

Implementat 

-îndeplinit, mai ales 

în ceea ce privește 

asigurarea pentru 

personal și public a 

măștilor de protecție, 

pe toată durata 

anului; 

- sponsorizări în 

produse; 

- donații către 

bibliotecă. 

 

În mod cert, dincolo de orientarea către aceeaşi comunitate, Biblioteca trebuie să răspundă ca 

nicio altă instituţie nevoii permanente de informare din toate domeniile de cunoaştere, de aceea, mediul 

în care îşi desfăşoară activitatea trebuie privit ca o oportunitate continuă de a stabili colaborări, 

parteneriate, direcţii comune de acţiune, de a inova, de a fi mereu în avangarda instituţiilor publice care 

distribuie sau creează informaţie. 

 

Manager Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, 

            Oana – Raluca BOIAN 
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ANEXA NR. 1 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

 

CHESTIONAR 

privind tematica întâlnirilor metodice cu bibliotecarii publici din județul Vrancea 

 în perioada pandemiei 

1. Ce servicii ați furnizat în perioada pandemiei? 

a) Împrumut carte la domiciliu; 

b) Promovarea colecțiilor bibliotecii; 

c) Lectură online; 

d) Divertisment: rubrici de curiozităti, logică, psihologie etc.; 

e) Ateliere de lectură; 

f) Concursuri;  

g) Cursuri online; 

h) Expoziţii virtuale; 

i) Altele: 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ce modalităţi de promovare aţi utilizat în această perioadă de pandemie?  

a) Pagina web a bibliotecii; 

b) Facebook; 

c) Mass media scrisă, audio-vizualul; 

d) Niciuna; 

e) Altele: 

................................................................................................................................ 

3. Ce aplicaţii informatice aţi utilizat pentru derularea activităților în pandemie:  

a) Facebook; 

b) Zoom/Meet; 

c) Youtube; 

d) Google Drive; 

e) Niciuna; 

f) Altele: 

............................................................................................................................... 
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4. Ce teme propuneţi pentru viitoarele întâlniri profesionale? 

a) colecţii: organizare, deselecţie, comunicare şi statistică de bibliotecă; 

b) comunicare: cu autorităţile locale şi judeţene, în comunitate, cu utilizatorii serviciilor 

de bibliotecă, cu mass-media;         

c) marketing şi promovare: colecţii, imagine bibliotecă, imagine bibliotecar, realizare 

afișe și alte materiale de promovare; 

d) accesare aplicații informatice: Zoom/Meet, Youtube, Google Drive; 

e) accesare aplicații pentru realizare afișe, materiale promoționale etc.; 

f)Altele: 

....................................................................................................................................... 

   

5. Considerați că întâlnirile profesionale ar trebui să se facă:  

a) on-line (Zoom/Meet); 

b) întâlniri în grupe mici la sediul Bibliotecii Județene; 

c) Întâlniri regionale, pe grupe mici, în județ; 

d) Altele: 

………………………………………………………………………………………..  

 

 

6. Cum considerați că ar putea să vă ajute și să vă susțină în activitatea dumneavoastră 

profesională Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Biblioteca publică:____________________________ 

Bibliotecar:__________________________________ 

 

 

Vă mulțumim! 
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INTERPRETARE CHESTIONAR 

Scopul studiului a fost să prezinte, cu ajutorul unui chestionar, modul în care bibliotecarii 

din teritoriu au reușit, în perioada martie 2020 - aprilie 2021, să se adapteze pandemiei de 

coronavirus şi care au fost soluţiile pentru a putea desfășura activități în perioada de criză.  

Obiectivul general a fost analiza impactului pe care pandemia de coronavirus l-a avut 

asupra activității bibliotecarilor publici din județul Vrancea.  

Obiective specifice: identificarea serviciilor furnizate în pandemie, a modalităților de 

promovare a acestora, identificarea aplicațiilor informatice utilizate în derularea activităților în 

pandemie, identificarea temelor pentru întâlnirile profesionale și a locației desfășurării acestora, 

identificarea metodelor care să susțină activitatea profesională a bibliotecarilor din teritoriu. 

Grupul țintă a fost compus din personalul bibliotecar din bibliotecile publice comunale 

din județ, care au participat la întâlnirea metodică din data de 19.04.2021, cu prilejul „Zilei 

Naționale a Bibliotecarului”, în contextul „Săptămânii Bibliotecilor Publice din România”, 

organizată la sediul din strada Mr. Gheorghe Sava nr.4. 

Au fost prezenți la această întâlnire 13 bibliotecari din următoarele biblioteci publice din 

județ: Adjud, Andreiașu de Jos, Boghești, Dumbrăveni, Gugești, Homocea, Măicănești, 

Mărășești, Odobești, Panciu, Soveja, Suraia, Vidra. 

Distribuția grupului țintă: 
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Structura serviciilor furnizate în perioada pandemiei s-a prezentat astfel: 

 

Conform graficului, la întrebarea nr. 1, cu posibilitatea de răspuns multiplu, ierarhizarea 

a indicat că, în ciuda restricțiilor impuse, în timpul pandemiei s-au menținut servicii de bază ale 

bibliotecilor, și anume: împrumut carte la domiciliu (92,3%), promovarea colecțiilor bibliotecii 

(69,23%), lectura online (46,15%) și, la egalitate procentuală, ateliere de lectură și expoziții 

virtuale (23,07%). Alte servicii menționate au fost concursurile (15,38%) și rubrica de logică, 

psihologie, curiozități (7,69%).  

Unele biblioteci, în perioada accesului restricționat al publicului în biblioteci, au derulat 

activități de reorganizare a colecțiilor, inventariere, activități administrative (de ex. Biblioteca 

Municipală Adjud). 

De menționat și apreciat sunt promovarea colecțiilor și a bibliotecii în mediul online, ca 

forme moderne de comunicare a colecțiilor, dar și ca modalități relativ ușoare de a păstra interesul 

publicului față de colecțiile deținute. 

Cu un procent relativ ridicat (46,15%) se remarcă sesiunile de lectură online, acestea fiind 

apreciate de public ca metodă facilă și sigură de a intra în contact cu lectura și cărțile. 
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La întrebarea nr. 2, ca modalități de promovare utilizate în perioada pandemiei, s-au 

remarcat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform rezultatelor, platforma Facebook este preferată în proporție de 100%, atât pentru 

accesul ei facil, cât și pentru modul eficient, rapid, în care ajunge informația la utilizatori. Pe 

următoarele locuri sunt mass media (30,76%) și pagina web a bibliotecii (15,38%). Varianta 

Altele a fost bifată o singură dată, fără a fi menționată metoda de promovare. 

La întrebarea nr. 3, privind aplicațiile informatice utilizate pentru derularea activităților 

în pandemie, s-au obținut următoarele rezultate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook este platforma social media preferată în proporție de 92,3%, apoi, la egalitate, 

Zoom Meet și You Toube (23,07%), iar pe locul al treilea, din categoria altele, sunt menționate 

întâlnirile directe (7,69%). 

Aplicații informatice utilizate în pandemie
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Aceste rezultate arată că bibliotecarii s-au adaptat și au deprins să lucreze în mediul 

online, folosind diferite aplicații informatice. 

Referitor la temele propuse pentru întâlnirile profesionale (întrebarea nr. 4), acestea se 

prezintă, în funcție de preferințele și necesitățile de perfecționare ale bibliotecarilor, astfel: 

Teme propuse pentru întâlniri profesionale % 

Marketing şi promovare: colecţii, imagine bibliotecă, 

imagine bibliotecar, realizare afișe și alte materiale de 

promovare 

84,61 

Colecţii: organizare, deselecţie, comunicare şi statistică de  

bibliotecă 

53,84 

Accesare aplicații informatice: Zoom/Meet, Youtube, 

Google Drive 

53,84 

Accesare aplicații pentru realizare afișe, materiale 

promoționale etc 

53,84 

Comunicare: cu autorităţile locale şi judeţene, în 

comunitate, cu utilizatorii serviciilor de bibliotecă, cu mass-

media 

38,46 

Altele 7,69 

În legătură cu locul unde ar trebui organizate întâlnirile profesionale (întrebarea nr. 5), 

majoritatea respondenților au optat pentru întâlnirile în grupe mici la sediul Bibliotecii Județene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea (92,3%), dar și pentru întâlnirile regionale, pe grupe mici, în județ 

(38,46%). Varianta întâlnirilor online (Zoom/Meet) a întrunit un procent mic, respectiv 15,38%. 

De asemenea, colegii noștri bibliotecari din teritoriu consideră că instituția noastră are un 

rol important în susținerea activităților profesionale, venind cu următoarele propuneri, conform 

întrebării nr. 6: 

- întâlniri de grup; 

- promovarea reciprocă a activităților, a ideilor; 

- instruiri și întâlniri mai dese; 

- schimb de experiență și modele de bune practice; 

- bună colaborare între biblioteci; 

- susținere profesională; 

- activități comune; 

- întâlniri la sediul Bibliotecii Județene Vrancea; 
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- participarea la activitățile bibliotecilor comunale; 

- asigurarea suportului tehnic; 

- întâlniri metodice; 

- solidaritate.  

Chiar dacă bibliotecarii s-au adaptat perioadei dificile prin care au trecut, s-au 

„reinventat”, au experimentat lucruri noi care au presupus efort, studiu, și-au adaptat serviciile 

în perioada pandemiei, totuși, se observă interesul și dorința acestora pentru activitățile și 

întâlnirile profesionale periodice, a comunicării directe și a diseminării informațiilor. 

Bibliotecarii au învățat și au creat servicii noi, menite a păstra o strânsă legătură și un contact 

permanent alături de comunitate. 
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ANEXA NR. 2 

Pǎrerea dumneavoastrǎ conteazǎ! 

CHESTIONAR 

privind îmbunǎtǎţirea condiţiilor de desfǎsurare a  

Târgului de Carte, ediţia a XV-a, 2021 

1) La a câta participare la Târgul de Carte sunteţi? 

a. La prima     b. La a II-a      c. La aIII-a     d.La mai mult de a III-a 

2) Cum apreciaţi spaţiul de expunere a cǎrţilor în comparaţie cu anul trecut: 

  F. bun  

  Mai bun  

  La fel    

  Suntem la prima participare 

3) Din ce domenii vi s-au solicitat cel mai mult  cǎrţi? 

 beletristicǎ               

 istorie /geografie       

 ghiduri     

 enciclopedii         

 cărți pentru copii     

 culegeri        

 dicţionare     

 medicinǎ 

 cǎrţi din programa şcolarǎ 

 altele:………………………………………………………… 

4) Care a/au  fost  cea/cele  mai vândutǎ/e  cǎrţi ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

5) Cand ati avut cei mai multi vizitatori? 



97 
 

           în prima zi                    în a  2-a zi                      în a  3-a zi           ultima zi 

6) Cum apreciaţi participarea vizitatorilor la Târg faţă de ediția/edițiile anterioare: 

        mai slabǎ            la fel            mai bunǎ            este prima datǎ când participǎm  

Vǎ rugǎm,  prezentaţi-vǎ!    

Editura ………………………………………………… 

 

Vǎ mulțumim pentru participare! 
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA 

Interpretare chestionar 

Privind activitatea editurilor în cadrul Târgului de Carte, 

 Ediția a XV-a, 2021 

 

OBIECTIVELE CERCETÃRII 

Cercetarea, pe bazǎ de chestionar, a urmǎrit identificarea unor aspecte principale vizând 

activitatea editurilor în cadrul Târgului de carte: 

1. La a câta participare s-au aflat editurile. 

2. Aprecierea spaţiului de expunere a cărților. 

3. Care au fost cele mai solicitate domenii. 

4. Care a fost cel mai bine vândut titlu de carte. 

5. În care din cele 4 zile de Târg au avut cei mai mulţi vizitatori. 

6. Participarea vizitatorilor la standuri comparativ cu anii trecuți. 

 

CONDIŢII DE DESFÃŞURARE A CERCETÃRII 

Cercetarea a fost realizatǎ în perioada 30 septembrie - 03 octombrie 2021. La acest 

eveniment au participat edituri din țară, locale, persoane fizice, librării:  

 

  EDITURA UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI 

  ART 

  NICULESCU 

  TRITONIC 

  PAVCON 

  SAECULUM I.O. 

  HASEFER 
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  ARCO IRIS 

  SALONUL LITERAR 

  TERRA 

  MUZEUL VRANCEI 

  COLECȚIA DE CARTE ȘI ARTĂ „HARNĂU” IAȘI  

  LIBRĂRIA „CUVÂNTUL” 

  scriitorul Gheorghe Mocanu 

  scriitorul Sorin Tudose 

 

Cele 15 edituri/persoane fizice au primit chestionarele în prima zi a Târgului, urmând ca în 

ultima zi a evenimentului acestea sǎ fie restituite, timp în care s-au putut urmǎri obiectivele 

cercetării. Chestionarele distribuite au fost completate în proporție de 100%.  

ANALIZA REZULTATELOR 

Întrebǎrile, în numǎr de șase, au vizat obiectivele cercetǎrii menţionate mai sus; depǎşirea 

procentului de 100%, în unele cazuri, se datoreazǎ multiplelor opţiuni de răspuns ale 

reprezentanţilor editurilor. 

Conform întrebǎrii nr. 1, La a câta participare la Târgul de carte sunteţi? rezultatele au 

fost: 

 

 

33%

13%

7%

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

La prima La a II-a La a III-a Mai mult de a III-a

1. La a câta participare la Târgul de carte sunteți?
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La  întrebarea nr. 2,  Cum apreciaţi spaţiul de expunere în comparaţie cu ediţia trecută?, 

40% din respondenți au apreciat că spațiul s-a îmbunătățit față de anul trecut, 27% au apreciat 

spațiul ca fiind mai bun,  în timp ce 33% dintre edituri s-au aflat la prima participare, dar au 

fost foarte mulțumiți de spațiul de expunere. 

 

  

Conform întrebării nr. 3, Care au fost cele mai solicitate domenii, rezultatele au arătat că 

67% au fost solicitări pentru beletristică, 40% pentru istorie/geografie, în procente egale de 

34%, solicitări pentru cărți pentru copii și cărți din programa școlară, 27% enciclopedii, 

20% dicționare, 13% ghiduri. Alte domenii au fost solicitate în procent de 47%, dar fără să 

fie menționate de respondenți în chestionar (probabil, domeniile au fost cultură generală, 

antropologie, memorii, religie etc.).  

0.40%

0.27%

0.00%

0.33%

Foarte bun

Mai bun

La fel

Suntem la prima
participare

2. Cum apreciați spațiul de expunere a cărților în comparație 

cu anii trecuți?
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Cele mai vândute cărți, conform răspunsurilor la întrebarea nr. 4, au fost: 

- Gheorghe Mocanu. Trilogia „Din umbra Munților”. Editura „Editgraph”, 2020. 

- Liviu Ioan Stoiciu. „Stricarea frumuseții”. Editura „Rocart”, 2019 

- Varujan Vosganian. „Ei spun că mă cheamă Varujan”. Editura „Art”, 2019. 

- Maia Morgenstern. „Nu sunt eu”. Editura „Litera”, 2020 

- Florin Purluca. „Nihil sine bacteria”. Editura „Pavcon”, 2021. 

- Florin Purluca și Daniel Danil. 1944 „BD”. Editura „Pavcon” 

- James Allen. „Așa cum gândește omul”. Editura „Pavcon” 

- Theron Q. Dumont. „Puterea concentrării”. Editura „Pavcon”.  

- Emilia Toma. „O numărătoare inversă”. Editura „Tritonic”. 2021 

- Teodora Matei. „O noapte la castel”. Editura Tritonic 

- Teodora Matei. „Stăpânul castelului”. Editura Tritonic. 

- Mihail Drumeș. „Scrisoare de dragoste”. 

- Gellu Naum. „Cartea cu Apolodor”. 

- Irene Postolache. „O super-extra-mega-bilă”. Editura „Creator”, 2021 

 

Acestea, dar și multe altele, s-au aflat printre preferințele de lectură ale celor care au 

vizitat Târgul de carte. 

Referitor la numărul vizitatorilor în cele patru zile de Târg de carte, respondenții au 

apreciat că în ziua a III-a (67%) și în ziua a II-a (60%) au avut cei mai mulți vizitatori.  

0.67%

40%

13%

0.27% 34,00%

0%

20%

0%

34%

47%

3. Din ce domenii vi s-au solicitat cel mai mult cărți?
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27% au apreciat că prima zi a Târgului de carte le-a adus cei mai mulți vizitatori și 

cumpărători. 

 

 

 

Pentru ultima întrebare, Cum apreciaţi participarea vizitatorilor la Târg faţă de ediţia 

anterioară? 33% dintre edituri au apreciat că participarea comunității a fost mai bună, 27% 

au apreciat că numărul vizitatorilor a fost relativ constant față de ediția anterioară, în timp ce 

7% au observat o participare mai slabă.  

33% dintre edituri s-au aflat la prima participare. 

 

În prima zi În a II-a zi În a III-a zi În ultima zi

0.27%

0.60%

67%

0

5. Când ați avut cei mai mulți vizitatori?
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Concluzii  

Ediţia a XV-a a Târgului de carte a demonstrat, și în acest an, că vrâncenii iubesc cartea 

și lectura. Dovadă stau numeroasele cărți care s-au cumpărat la Târg, după cum ne-au transmis 

reprezentanții editurilor participante. Trebuie menționat că, un rol important în mediatizarea 

Târgului de carte l-a avut biblioteca, respectiv promovarea pe canalele social media, fapt care a 

dus la un număr apreciabil al vizitatorilor, având în vedere pandemia de coronavirus. 

Cei peste 2400 de vizitatori care au venit la târg au profitat din plin de oferta generoasă 

de carte a editurilor participante, care au expus, în medie, un număr total de 5950 de volume. 

Târgul de carte, eveniment longeviv și îndrăgit de comunitatea vrânceană, a fost, și de 

această dată, alături de cei interesați, accentuând și mai mult concluzia că lectura și cartea ocupă 

un loc bine definit pentru comunitatea vrânceană, fiind o preocupare atât a tinerilor cât și a celor 

adulți. 

Referindu-ne la locul de organizare a Târgului, acesta a fost agreat de majoritatea 

participanților şi chiar susținut pentru organizarea pe viitor a următoarelor ediţii.  

De propunerile şi sugestiile venite din partea editurilor și a vizitatorilor, vom tine seama 

în continuare, pentru ca Târgul de carte de la Focșani, să rămână, în continuare, o manifestare de 

tradiție, o emblemă a Vrancei.  

Punctul forte al acestui eveniment a fost că, într-un spațiu atât de generos și frumos cum 

este noua Universitate, s-au reunit edituri renumite, oameni de cultură, scriitori, care au schimbat 

opinii, au participat la activități culturale și care, suntem convinși, vor duce mai departe mesajul, 

tradiția târgului și rolul cărții în comunitatea vrânceană.  

Mai slabă
7%

La fel
27%

Mai bună
33%

Este prima dată 
când participăm

33%

6. Cum apreciați participarea vizitatorilor la Târgul de carte față 

de edițiile anterioare?
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                                                                                                        ANEXA NR. 3 
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                                                                    ANEXA NR. 4 

 

TÂRGUL DE CARTE, ediția a XV- a, 2021 

Dedicat „Anului utilizatorului de bibliotecă în Vrancea” 
 

Organizator: Consiliul Județean Vrancea, Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea  

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din 

București, Teatrul Evreiesc de Stat, Comunitatea Evreilor din Focșani, 

Comunitatea Armenilor din Focșani, Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe 

Pastia”, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Muzeul Vrancei, Centrul 

Cultural Vrancea, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. 

Gheorghe Pastia” - Corul de Cameră „Pastorala”. 

Loc de desfăşurare: Sediul Universității (fosta Prefectură Putna) 
Nr. vizitatori: în medie, 2400  

Nr. de activități: 32 

Nr. cărți/publicații lansate: 62 

Nr. ateliere pentru copii: 7 

Nr. expoziții vernisate: 6 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1451402611901710  

Nr. postări facebook: 70 

Data/perioada: 30 septembrie - 3 octombrie 2021 

Rezumat: Manifestare de tradiție a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Târgul de 

carte, ajuns în anul 2021 la a XV-a ediție, a cuprins o serie de evenimete dedicate tuturor 

categoriilor de public și a reunit la Focșani editurile: EDITURA UNIVERSITĂȚII 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI, ART, NICULESCU, 

TRITONIC, PAVCON, SAECULUM I.O., HASEFER, ARCO IRIS, 

SALONUL LITERAR, TERRA, MUZEUL VRANCEI, COLECȚIA 

DE CARTE ȘI ARTĂ „HARNĂU” IAȘI, care au expus, în medie, peste 

5950 de volume.  

 Această ediţie a Târgului de Carte de la Focşani a fost dedicată 

„Anului Utilizatorului de bibliotecă în Vrancea”, iar programul a 

cuprins momente de suflet 

dedicate celebrării cărţii şi 

lecturii, întâlniri cu scriitorii, 

vernisări de expoziţii, lansări şi 

prezentări de carte, ateliere interactive de lectură pentru 

copii, întâlniri cu nume sonore ale culturii naţionale 

şi locale, toate având ca punct de referinţă lectura şi 

lumea cărţilor.  

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1451402611901710


106 
 

Întregul program a însumat 32 de activități 

cu 62 cărți lansate și prezentate, 7 ateliere 

interactive de lectură pentru copii (cu 169 

participanți), 7 expoziții de carte și materiale 

diverse și 6 minirecitaluri de muzică corală, vocală 

și instrumentală, folclorică, coregrafică. 

Târgul de carte de la Focșani, organizat pe 

parcursul a patru zile, s-a desfășurat într-o 

atmosferă destinsă și plină de recunoștință față de 

Oamenii Cărții, fie aceștia scriitori, editori, librari, bibliotecari sau cititori.  

A XV - a editie a Târgului de carte, care a prefațat deschiderea anului universitar la 

Focșani, a reușit să aducă față în față personalități recunoscute ale țării noastre și iubitori de 

cultură și lectură din Focșani și din Vrancea, în somptuosul spațiu al Universității, deschis 

publicului larg cu acest prilej. 

 În cele patru zile de Târg de carte, am avut onoarea să fim gazdele unor invitați de marcă, 

personalități cunoscute ale culturii române: actrița Maia Morgenstern, scriitorul Varujan 

Vosganian, istoricul și criticul literar, prof.univ.dr. 

Ioan Adam, prof.univ.dr., jurnalista Georgeta Adam, 

poetul Liviu Ioan Stoiciu, scriitoarea Doina Popa, 

scriitoarea pentru copii Victoria Furcoiu, alături de 

numeroși scriitori vrânceni și de distinși reprezentanți 

de instituții culturale și asociații literare din Țara 

Vrancei. 

De asemenea, 

am fost onorați de prezența unei pleiade de reprezentanți ai 

Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași care au suținut sesiuni de 

lansări de carte: prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și prof. univ. dr. 

Constantin Dram, directorul Editurii Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” Iași”. 

 

Momentul oficial de deschidere a fost 

oficiat de managerul  bibliotecii, doamna Oana-

Raluca Boian, împreună cu înalte oficialități 

județene, locale, directori de instituții culturale și de 

învățământ Au fost alături de noi: domnul Cătălin 

Toma - Președintele Consiliului Județean 

Vrancea, domnul Ionel Cel-Mare -  

vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea,  

doamna Claudia-Lavinia Serafimciuc – 

subprefect Instituția Prefectului, directorul Centrului Cultural Vrancea – doamna Nausica 

Mircea, directorul Muzeului Vrancei - domnul Valentin Muscă, domnul Sorin Francu – 

directorul Teatrului Municipal Focșani,  precum și parteneri, colaboratori și membri ai 
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comunității noastre,  părintele Protoiereu Oscar Frunză, domnul 

Inspector - Șef al IPJ Vrancea, Remus Gherasim Nica.  

 Seria evenimentelor culturale a fost deschisă, în sediul elegant 

al Universității,  de un recital al  Corului de Cameră PASTORALA, 

dirijat de domnul profesor Dumitru 

Săndulachi, urmat de un moment 

aparte, care  a încântat audiența cu 

voci de excepție. 

La reușita acestei ediții au 

contribuit, de asemenea, domnul 

Tudorel Toader, rectorul 

Universității Al.I. Cuza Iași, pentru 

parteneriatul de exceptie, domnul prof. univ. dr. Constatin 

Dram, directorul Editurii Universității Iași, doamna Cornelia 

Ștefănescu, directorul Filialei din Focșani a Universității 

București. 

La activitățile organizate în cadrul Târgului au 

participat doamna Viceprimar, Alexandra Tătaru, 

doamna Maria Murgoci, director al Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei", reprezentanți ai ISJ 

Vrancea, directori de instituții de învățământ din 

Vrancea, cadre didactice, precum și colaboratori de la 

DJST Vrancea, doamna Lia Cazacu și doamna Orania 

Zdrincu.  

Am fost onorați pentru că au răspuns invitației 

noastre, iar publicul focșănean s-a putut bucura de prezența domniilor lor, distinsa doamna Maia 

Morgenstern, poetul și prozatorul Varujan Vosganian, poetul și scriitorul Liviu Ioan Stoiciu, 

scriitoarea Doina Popa și scriitorul Adrian Țiglea. Mulțumim în mod deosebit editurilor 

participante pentru efortul depus, dar și cumpărătorilor de carte. 

 De asemenea,  alături de noi au contribuit 

la reușita evenimentelor culturale, ne-au sprijinit și 

ne-au bucurat aceste zile de sărbătoare:  Casa 

Ochean, PACO Supermarket, Branko Coffee To 

Go și Big Market SRL. 

 Suntem convinși că, fiecare cu propria 

contribuție, dar împreună, am scris încă o pagină a 

ceea ce putem numi un brand al Vrancei: Târgul de 

Carte de la Focșani! Totul în numele cărții, al 

lecturii și al comunității noastre! 
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LANSARE DE CARTE 

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Tudorel Toader 
 

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

Nr. participanţi: 30 

Nr. de activități: 1 

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: A fost lansată cartea „In memoriam Nicolae Țațomir – 

profesor emerit”, editor Tudorel Toader, rector UAIC (editor), în 

prezența distinșilor oaspeți: prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin 

Dram, directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

și a oficialităților vrâncene, alături de președintele Consiliului Județean 

Vrancea, domnul Cătălin Toma.   
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LANSARE DE CARTE 

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Alin Titi Călin 

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

Nr. participanţi: 65 

Nr. de activități: 1 

Material video: https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/659878544993868 

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: Cu ocazia lansării volumului „Paremiologie în traducerile românești ale 

romanului Don Quijote de la Mancha”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, alături de autorul Alin Titi Călin, au fost prezenți doamna prof. dr. Carmen Ion, domnul 

Adrian Acatrinei, precum și elevi de la Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, însoțiți de doamnele 

profesor Diana Ionel, Nina Bratu și Deniza Toia.  

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/659878544993868
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LANSARE DE CARTE 

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

 Iosif Cămară 

 

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  

Nr. participanţi: 37 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/4406127592840394  

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: La lansarea volumului „Rugăciunea Tatăl nostru în 

limba română. Studiu istorico-filologic”, autor Iosif Cămară, apărută la Editura  Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au fost invitați domnul cercetător dr. Ion Cherciu și domnul 

Adrian Acatrinei. De asemenea, au participat la acest eveniment elevi ai Colegiului Pedagogic 

„Spiru Haret” din Focșani, bibliotecari, publicul larg. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/4406127592840394
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ATELIER DE LECTURĂ (I) 

„Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Victoria Furcoiu - scriitor, Editura „Arco Iris” Brașov  

Nr. participanţi: 13 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/846316429371822  

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: Atelierul  „Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim”, susținut de scriitoarea 

Victoria Furcoiu, „Editura „Arco Iris” Brașov, s-a concretizat într-o frumoasă activitate 

interactivă, plină de povești și ghicitori, la care au participat copii de la Școala Gimnazială Vidra, 

din clasa a IV-a, însoțiți de doamna Valentina Roman, bibliotecar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/846316429371822
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LANSARE DE CARTE 

Ioan Adam, Georgeta Adam 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Nr. participanţi: 32 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/404352504406050  

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: A avut loc un eveniment deosebit de lansare și 

prezentare de carte, în care au fost recomandate publicului cinci 

volume de carte ale scriitorilor, prof. dr. Ioan Adam și prof. dr. Georgeta Adam.  

Amfitrioanele acestui eveniment au fost: doamna Oana-Raluca Boian, managerul Bibliotecii 

Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, și domnișoara Teodora Fîntînaru, coordonatorul Secției 

de Carte veche și Colecții speciale din cadrul bibliotecii noastre. 

Cele cinci volume prezentate iubitorilor de carte de către prof. univ. dr. 

Ioan Adam și prof. univ. dr. Georgeta Adam, au fost: 

- „Duiliu Zamfirescu. Opere II: Integrala corespondenței A-M 

(Academia Română – Titu Maiorescu)”.  Ediție îngrijită, text stabilit de 

Ioan Adam și Georgeta Adam; Argument, cronologie, note, comentarii, 

glosar, dosar de referințe critice, și indice de nume de Ioan Adam; 

Studiu introductiv de Eugen Simion. Academia Română - Fundația 

pentru Știință și Artă, 2021. 

- Mircea Ciobanu. „Inițieri și iluminații.” Ediție îngrijită de Georgeta 

Ciobanu și Ioan Adam. Prefață, notă asupra ediției, dosar critic și 

bibliografie de Ioan Adam. Traducere și cronologie de Ada-Michaela Ciobanu. Editura „Curtea 

Veche”, 2018. 

- Georgeta Adam. „Imaginarul poeziei feminine: O 

secțiune de aur.” Editura „Niculescu”, 2010. 

- Ioan Adam. „Duiliu Zamfirescu, fața din umbră: studii, 

eseuri, documente.” Editura „Academiei Române”, 

2019. 

- Georgeta Adam. „Sintagme la zi.”  Editura „Rawex 

Coms”, 2019. 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/404352504406050
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ATELIER DE LECTURĂ (II) 

„Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Victoria Furcoiu - scriitor, Editura „Arco Iris” Brașov  

Nr. participanţi: 35 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/403416627830969  

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: La atelierul de povești au participat copii de la clasa I Step by step, din cadrul Școlii 

Gimnaziale „Oana-Diana Renea” din Focșani, însoțiți de doamnele învățătoare Doinița Pogan și 

Fănica Nanu.  

Cei mici au ascultat fabule cu 

animale, după care au fost antrenați 

de ghicitorile scriitoarei Victoria 

Furcoiu. Copiii care au știut să 

răspundă corect la ghicitori au 

primit, în dar, câte o carte din partea 

Editurii „Arco Iris” Brașov. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/403416627830969
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LANSARE DE CARTE 

Editura „Salonul Literar”Odobești 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Colaboratori:  Editura „Salonul Literar” Odobești 

Nr. participanţi: 25 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1027089277864057  

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: În cadrul evenimentului dedicat tuturor iubitorilor de 

lectură, a avut loc o multiplă lansare de carte. Într-o atmosferă culturală destinsă, scriitoarea 

Aneta Ţâru Pioară, licenţiată în filologie, și-a lansat volumul „File din drumul spre apocalipsă” 

(2020),  iar scriitorul Ștefan Mihai a lansat cartea „Mănunchi de cuvinte” (2021). De asemenea, 

în acest context, scriitoarea Nina-Elena Plopeanu și-a lansat cartea de proză „Solomonarul” 

(2021). Invitații și moderatorii  acestui eveniment au fost:  

• Culiță Ioan Ușurelu, director – Editura „Salonul literar” Odobești. 

• Radu Borcea, senior redactor – Editura „Salonul literar” Odobești. 

• Adrian Matei, redactor – Editura „Salonul literar” Odobești. 

• Petrache Plopeanu, redactor adj. – Editura „Salonul literar” Odobești. 

Evenimentul a fost prezentat de colega noastră, bibliotecar Mariana Greculescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1027089277864057
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ATELIER DE LECTURĂ (III) 

„Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Victoria Furcoiu - scriitor, Editura „Arco Iris” Brașov  

Nr. participanţi: 28 

Nr. de activități: 1 

Data: 30 septembrie 2021 

Rezumat: La cel de-al treilea atelier de povești și ghicitori, organizat 

de scriitoarea Victoria Furcoiu, au luat parte elevi din clasele a III-a, 

a IV-a și a V-a, din cadrul Școlii Gimnaziale „Faraoanele”, care au fost însoțiți de doamnele 

învățătoare Carmen Dinică și Mihaela Rotaru. Copiii au fost captivați de poveștile cu secrete din 

cartea cu același nume, după care au răspuns la ghicitori, fiind premiați cu volume de cărți din 

partea Editurii „Arco Iris” Brașov. 

 

 

 

 

 

LANSARE DE CARTE 

Colecția de Carte și Artă „Harnău” Iași 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Colaboratori: Colecția de Carte și Artă „Harnău” Iași   

Nr. participanţi:17 

Nr. de activități: 1 

Data: 30 septembrie 2021 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/918409548774160  

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/918409548774160
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Rezumat: Dubla lansare de carte a scriitorului 

Cristian Harnău, a încheiat, într-o atmosferă 

culturală și plină de istorie, prima zi a Târgului de 

carte de la Focșani, ediția a XV-a. Scriitorul a vorbit 

publicului despre cărțile „Prezentul poetic al 

României” (2021) și „Armata luminii” (2021), 

ambele făcând parte din Colecția de Carte și Artă „Harnău” Iași. Evenimentul a 

fost prezentat de către colega noastră, bibliotecar Nicoleta Oprișan. 

 

ATELIER DE LECTURĂ (IV) 

„Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Parteneri: Victoria Furcoiu - scriitor, Editura „Arco Iris” 

Brașov  

Nr. participanţi: 30 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1066880987417008  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: Cea de-a doua zi a Târgului de carte de la Focșani a debutat cu un atelier interactiv de 

povești și ghicitori, susținut de scriitoarea Victoria Furcoiu. 

De această dată, participanți au fost elevii de la clasele a 

II-a și a V-a, din cadrul Școlii Gimnaziale „Găgești”. 

Copiii au fost însoțiți de doamnele învățătoare Ana Maria 

Apostolie, Elena Andreea Croitoru și Flaviana Manoliu. 

Cei mici au fost încântați de poveștile în rime și de 

fabulele scriitoarei și au răspuns cu entuziasm 

ghicitorilor amuzante. Evenimentul a fost prezentat de 

către colega noastră, bibliotecar Diana Rădună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1066880987417008
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LANSARE DE CARTE 

Editura „Bogdania” 

Ionel Marin 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Colaboratori:  Editura „Bogdania”  

Nr. participanţi: 20 

Nr. de activități: 1 

Data: 01 octombrie 2021 

Material video: https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/995465261245164  

Rezumat: Poetul, publicistul și promotorul cultural Ionel Marin și-a lansat volumul „Zâmbetul 

veșniciei” apărut în anul 2020,  la Editura „Bogdania” , al cărei director este. 

Moderatorii evenimentului au fost publicistul Radu 

Borcea și poetul Gheorghe Stroia, iar atmosfera a fost 

întreținută de domnul Teodor Iliescu, utilizator fidel al 

bibliotecii, care a încântat publicul cu melodiile sale. 

Evenimentul a fost prezentat de către colega noastră, 

bibliotecar Mariana Greculescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/995465261245164
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LANSARE DE CARTE 

Irene Postolache 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Colaboratori: Irene Postolache, scriitoare pentru copii 

Nr. participanţi: 77  

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/469914584180937  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: Autoarea de literatură pentru copii, Irene Postolache, a lansat  cea mai recentă carte a 

sa, intitulată „O super-extra-mega-bilă”.  Scriitoarea a avut-o alături pe ilustratoarea cărții, 

doamna Anda Toma, care le-a explicat copiilor taina ilustrațiilor ce însoțesc cărțile de povești, 

astfel încât să le cultive copiilor imaginația și creativitatea. 

La eveniment au luat parte, cu mare nerăbdare și entuziasm, elevii Școlii Gimnaziale „Ion 

Basgan” din Focșani. 

Micii școlărei de la clasa 

pregătitoare, bucuroși și 

curioși, au fost însoțiți de 

prof. învățământ primar 

Maria Cristea. De 

asemenea, au participat, 

alături de copii, și doamnele prof. învățământ primar Carmen Neață și Nicoleta Miron. 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/469914584180937
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Evenimentul a fost prezentat de către doamnele Oana-Raluca Boian, managerul bibliotecii și 

Maria-Cristina Olaru, șef Secția pentru copii și tineret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANSARE DE CARTE 

Editura „Saeculum I.O.” 

Ionel Oprișan 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Colaboratori: Editura „Saeculum I.O.” 

Nr. participanţi: 15 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1278205485951506  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: Într-o atmosferă caldă și informală, directorul general al Editurii „Saeculum I.O.”, 

prof. dr. Ionel Oprișan a lansat cele mai recente volume ale sale, ambele semnate la Editura 

„Saeculum I.O.” 

Este vorba despre „File de viață alături de mari personalități: Însemnări de taină” (2021) și 

„Miracolul literar românesc interbelic: Dialoguri adnotate.” 

(2021) 

Evenimentul a fost prezentat 

de către colega noastră, bibl. 

dr. Teodora Fîntînaru, 

coordonatorul Secției de 

Carte veche și Colecții 

speciale. 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1278205485951506
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LANSARE DE CARTE 

Editura „Terra” 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Parteneri: Editura „Terra” 

Nr. participanţi: 32 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/543968346710560  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: Într-o atmosferă culturală destinsă și deosebită, în cea de-a doua zi a Târgului de carte 

a avut loc o multiplă lansare și prezentare de carte. 

Amfitrionii acestei manifestări inedite au fost doctorul în 

teologie și publicistul Romeo Valentin Muscă (director al 

Muzeului Vrancei) și conf. univ. dr. Costică Neagu 

(președintele Asociației „Simion Mehedinți” Vrancea).  Cărțile 

lansate și prezentate au fost următoarele: 

Romeo-Valentin Muscă. „Schitul Scânteia din Măgura 

Odobeștilor.” 

Janine Vadislav 

 „Adam Nour cel Bun.” 

 „Satul-erou Mărăști, în memoria colectivă.” Ediția a II-

a, 2021. 

Vasile N. Taftă. „Studii și articole”(BSM 122). 

Vasile I. Țiroiu. 

 „Cum am colaborat cu profesorul Simion Mehedinți 

”(BSM 124). 

 „Istoricul podgoriei putnene.” 

Simion Mehedinți. „România” (BSM 125). 

Costică Neagu. „Dumineca poporului. Repere monografice. Evanghelia.” Vol. IV, 2021. 

Virginia Georgescu-Hoszu. „Eu sunt Mica! Anii copilăriei mele.” 

Ionel-Mony Constantin. „Odobeștii din sufletul meu.” Ediția a II-a, revizuită și 

adăugită. 

Corneliu Gr. State. „Oameni și evenimente jăriștene.”  

 „Neculai Jechianu, un apostol vrâncean.” 

Annie Muscă. „Sebastian Papaiani, de la început până la sfârșit.” 

Ionel Nistor. „Crepuscul.” 2021. 

Ghiță Nazare 

 „Zăbava unor noi lecturi.” Editura „Phoebus”, 2021. 

 „De la cerneala de boz la calculator : amintiri recuperate.” Editura „Eikon”, 

2020. 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/543968346710560
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 „Scriitori în Agora. ” Editura „Detectiv literar”, 2021. 

Evenimentul a fost prezentat de către doamna Oana-Raluca Boian, managerul bibliotecii, și 

domnișoara Teodora Fîntînaru, coordonatorul Secției de Carte veche și Colecții speciale. 

 

 

 

 

 

LANSARE DE CARTE 

Editura „Armonii Culturale” 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Editura „Armonii Culturale”  

Nr. participanţi: 25 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/321703276424965 

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: Manifestarea culturală deosebită a cuprins o multiplă lansare de carte, vernisări de 

expoziții de pictură și grafică. 

Amfitrionul acestor evenimente, care s-au împletit armonios, a fost domnul Gheorghe A. Stroia, 

publicist și membru ARA și USE. 

Scriitoarea Diana Sava și-a prezentat cartea „Adâncul privirii” (Editura „Armonii Culturale”, 

2020). Publicistul Gheorghe A. Stroia a prezentat volumul „Milenarium: dicționarul enciclopedic 

al scriitorilor români la începutul mileniului al III-lea”, Vol. I-II, 2021. (Editura „Armonii 

Culturale”, 2021), fiind 

coordonatorul acestei cărți, iar 

scriitoarea Mariana Vicky 

Vârtosu - Președinte Liga 

Scriitorilor din România, 

Filiala Vrancea, a lansat cea 

mai recentă carte a sa, „Heiua, 

castanul roz” (Editura „Armonii Culturale”, 2021). 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/321703276424965


123 
 

De asemenea, a fost lansat volumul de poezii „Cealaltă pagină” al poetului Gheorghe 

Sucoverschi, volum de o sensibilitate aparte și de o profundă încărcătură emoțională. 

Expoziția de tablouri „Vibrații”, aparținând scriitoarei 

Diana Sava, și expoziția de grafică „Chemarea din vis”, 

aparținând poetului Gheorghe A. Stroia, au încântat 

privirile publicului. Evenimentul a fost prezentat de către 

colega noastră, bibliotecar Corina Adam. 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER DE LECTURĂ (V) 

„Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri:  Victoria Furcoiu - scriitor, Editura „Arco Iris” Brașov  

Nr. participanţi: 20 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/2991937691020300  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: La atelierul de povești au participat elevii clasei a IV-a C din cadrul 

Școlii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” Gugești. 

Copiii, însoțiți de doamna prof. învățământ primar Daniela Praja, au ascultat cu emoție 

frumoasele povești spuse cu mult drag de scriitoarea Victoria 

Furcoiu. Nici de această dată nu au 

lipsit amuzantele ghicitori. Cei mici 

au plecat bucuroși acasă, luând cu ei 

cărți semnate de autoare. 

Evenimentul a fost prezentat de 

către colega noastră, bibliotecar Diana Rădună.   

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/2991937691020300
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LANSARE DE CARTE 

Gheorghe Mocanu 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Nr. participanţi: 32 

Nr. de activități: 1 

Material video:  

 https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/590866538718525  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: Evenimentul a cuprins lansarea volumelor de excepție „Borta”, „Ursoienii” și „Ultima 

cruce” din trilogia „Din umbra Munților”,  Editura „Editgraph”, 2020, trilogie ce aparține 

scriitorului Gheorghe Mocanu.  

Moderatorii acestui eveniment au 

fost: domnul Horia Gârbea - 

președintele Filialei din București - 

Secția Poezie a Uniunii Scriitorilor 

din România și domnul Constantin 

Dram, directorul Editurii Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  

De asemenea, volumele au fost prezentate publicului iubitor de lectură 

și prin intermediul unui material video. 

Trilogia „Din umbra Munților” exprimă perfect viața mocanilor 

Vrancei, păstrători de tradiții, care și-au dus traiul greu și plin de 

lipsuri prin satele Babei Vrâncioaia. 

Evenimentul a fost prezentat de către colega noastră, bibliotecar 

Corina Adam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/590866538718525
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ATELIER DE LECTURĂ (VI) 

„Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri:  Victoria Furcoiu - scriitor, Editura „Arco Iris” Brașov  

Nr. participanţi: 23 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/893899424895855  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: La atelierul de povești și ghicitori  au luat parte elevii 

clasei a II-a, de la Școala 

Gimnazială „Alexandru 

Vlahuță” din Focșani. Școlarii 

au fost însoțiți de doamna prof. 

învățământ primar Gina 

Nedelcu. Cei mici au arătat 

mare interes pentru poveștile și 

ghicitorile spuse cu mult drag de doamna Victoria Furcoiu. Copiii care au răspuns corect la 

ghicitori au primit premii în cărți, semnate de autoare. 

Evenimentul a fost prezentat de către colega noastră, bibliotecar Maria-Cristina Olaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANSARE DE CARTE 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Nr. participanţi: 75 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/582670733084444  

Data: 01 octombrie 2021 

Rezumat: Cea de a doua zi a Târgului de carte s-a încheiat cu 

lansarea antologiei „Povestea străzii mele”, 2021, volum coordonat 

de bibl. dr. Teodora Fîntînaru și editat de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/893899424895855
https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/582670733084444
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fiind un rezultat de excepție al proiectului cu același nume, lansat de Secţia de „Carte veche şi 

Colecţii speciale” a Bibliotecii. Concursul „Povestea străzii mele”, lansat în luna februarie a 

anului 2021, a urmărit stimularea memoriei comunitare pentru cunoașterea și promovarea istoriei 

și a valorilor culturale locale, dezvoltarea simţului civic responsabil, promovarea turismului 

local. 

În cuvântul de deschidere, doamna Oana-Raluca Boian, managerul bibliotecii, a mulțumit 

tuturor invitaților speciali, care ne-au onorat cu prezența dumnealor. 

Au luat cuvântul: 

• scriitorul Varujan Vosganian - Prim-Vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România și 

Președintele Uniunii Armenilor din România 

• domnul Liviu-Ioan Stoiciu - poet, prozator, jurnalist 

• domnul Sorin Francu - director al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani 

• doamna Alexandra Tătaru – viceprimar al municipiului Focșani 

• profesor și istoric, domnul Cezar Cherciu 

• domnul Daniel Mușat-Mureșanu - autorul cărții „Strada Mare a Unirii, colț cu Republicii” 

Ansamblul folcloric „Țara Vrancei”, condus de doamna director Maria Murgoci Costin, a 

încântat publicul prin reprezentația artistică, de excepție, susținută. 

O lansare deosebită, o adevărată întâlnire cu emoția sufletului și a cuvântului! 
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ATELIER DE LECTURĂ (VII) 

„Învățăm să povestim, să gândim și să ghicim” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Parteneri: Victoria Furcoiu - scriitor, Editura „Arco Iris” Brașov  

Nr. participanţi: 20 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/5173154972709226  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: Cea de-a treia zi a Târgului de carte a debutat cu un atelier plin de povești, una mai 

frumoasă decât cealaltă. 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/5173154972709226
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La activitate au luat parte eleviii clasei a III-a, din cadrul 

Școlii Gimnaziale „Ion Basgan” Focșani. În deschiderea 

evenimentului a luat cuvântul doamna Oana-Raluca 

Boian, managerul bibliotecii. 

Copiii au fost însoțiți de doamna prof. învățământ primar 

Cornelia Cristea, care la finalul activității a cumpărat toată 

colecția de cărți a doamnei Furcoiu, pentru a le citi elevilor 

săi. Cei mici au ascultat cu mare plăcere poveștile doamnei 

Furcoiu, după care au fost antrenați într-un concurs de ghicitori. Cei care au răspuns corect au 

primit ca premiu câte o carte semnată de autoare. Scriitoarea pentru copii, doamna Victoria 

Furcoiu, apreciată tare mult de cei mici,  a înseninat viețile copiilor cu  farmecul poveștilor și 

blândețea povestitului.   

 

 

 

 

 

 

LANSARE DE CARTE 

Portret de autor: 

Liviu Ioan Stoiciu &Doina Popa 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Colaboratori: Centrul Cultural Vrancea 

Nr. participanţi: 45 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1034413834059910  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: Evenimentul a fost prilejuit de lansarea cărții „Stricarea frumuseții”, aparținând 

scriitorului Liviu Ioan Stoiciu, prefață de Gheorghe Grigurcu, laudatio de Ion Pop, Editura 

Rocart, Pitești, 2019, 296 p. 

Cuvântele de deschidere au aparținut doamnei Oana-Raluca Boian, managerul bibliotecii, și 

domnișoarei Teodora Fîntînaru, coordonatorul Secției de Carte veche și colecții speciale. 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1034413834059910
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Antologia „Stricarea frumuseții” constituie, conform notei autorului, 

o selecție din toate cele 16 volume originale, așezate într-o ordine ce 

răstoarnă cronologia: de la cel mai recent și până la pre-debutul 

editorial. Poemele au fost selectate cu mare grijă, apărând în carte în 

forma în care au fost scrise în 

original, fără nici o revizuire. 

Volumul aparținând colecției 

„Poeți laureați ai Premiului 

Nobel de Poezie Mihai 

Eminescu” reprezintă o antologie 

care demonstrează că 

perfecțiunea e atinsă nu atunci 

când nu mai este nimic de adăugat, ci atunci când nu mai este nimic de înlăturat. 

La acest eveniment au luat cuvântul scriitoarea vrânceană Doina Popa, precum și scriitorul 

Varujan Vosganian. 

Evenimentul a fost încununat de un act artistic deosebit, oferit publicului de tinerii talentați de la 

Școala Populară de Arte, din cadrul Centrului Cultural Vrancea, însoțiți de doamna Nausica 

Mircea, directorul instituției, care ne-au încântat cu prezența și cu talentul lor. 

Elevii Andreea Buzăianu și Bogdan Logodinschi, însoțiți de prof. de pian, doamna Antoanela 

Ciobanu, au susținut un mini-recital la patru maîni, iar 

Melania Stroia, expert și soprană a Centrului Cultural 

Vrancea, ne-a încântat cu vocea sa. Acompaniamentul la 

pian a fost asigurat de către domnul Eduard Dumitriu, 

profesor la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu”. 

Momentele de maximă sensibilitate au completat 

evenimentul de excepție, alături de invitați  speciali ai 

Târgului de carte. 
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PREZENTARE DE CARTE  

Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași 

Claudiu-Lucian Topor 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Parteneri: Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași 

Nr. participanţi: 22 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/573933947215551  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: A avut loc prima lansare cu public a cărții „Auf nach 

Rumänien! Beligeranța germano-română (1916-1918)”, scrisă de 

prof. univ. dr. Claudiu-Lucian Topor. Moderatorul acestei lansări a fost Adrian Acatrinei, 

reprezentantul Editurii Universității „Al. I. Cuza” din Iași. 

Cartea lansată explică geneza și desfășurarea unui 

război (româno-german), petrecut pe frontul dintre 

Carpați, Dunăre și Marea Neagră, în interiorul unui alt 

război, de coaliție, care opunea puterilor Antantei 

coaliția Puterilor Centrale. Statistic, atât germanii, cât și 

românii, apar proiectați de izvoarele timpului în 

ipostaza principalilor protagoniști ai acestui război. 

Autorul cărții, istoricul Claudiu-Lucian Topor, își 

concentrează cercetarea asupra unei abordări distincte și pune în lumină drama civililor, 

frământările soldaţilor și experienţa vieţii trăite în vecinătatea morţii. 

Manifestarea actului cultural s-a derulat sub forma unui dialog deschis cu publicul din sală, pe 

tema implicării ținutului Putna în Primul Război Mondial. De asemenea, moderatorii au scos în 

evidență însemnătatea memoriei locale și ecourile acesteia în istoria modernă.   

La eveniment a luat cuvântul și domnul profesor, istoric, Cezar Cherciu, care a ținut în mod 

special să își felicite fostul elev, pe domnul Claudiu-Lucian Topor, pentru toate realizările sale. 

Evenimentul a fost prezentat de colega noastră, bibliotecar Diana Rădună. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/573933947215551
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LANSARE DE CARTE 

Varujan Vosganian 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Nr. participanţi: 50 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/6179527155453036  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: În cadrul evenimentului a avut loc lansarea cărților 

„Patimile după Gödel”,  Editura „Polirom”, 2020 și „Ei spun că mă cheamă Varujan”, Editura 

„Art”, 2019, ambele semnate Varujan Vosganian, Prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din 

România și Președintele Uniunii Armenilor din România. 

Momentul de deschidere a aparținut doamnei Oana-Raluca Boian, managerul bibliotecii, care a 

mulțumit distinșilor invitați pentru onoarea pe care ne-au făcut-o fiind prezenți la eveniment. 

„Patimile după Gödel” este povestea generației tinere, a copiilor născuți după Revoluția din 1989 

și crescuți în era digitală, într-o societate care se 

amăgește cu iluzia că a învins comunismul, dar riscă să 

fie învinsă de postcomunism. Ei trebuie să aleagă între 

avantajele și neajunsurile comunicării prin internet și-

și fac, cu greu, drum printre traumele nelecuite ale 

societății românești. Este o confruntare între om și 

computer, între conștiința umană, cu istoria ideilor de 

la presocratici până la Kurt Gödel și Stephen Hawking, 

cu preceptele și frământările de natură morală, și 

memoria computerului, care nu face deosebirea 

între bine și rău, ci numai între adevărat și fals, un 

implacabil șir de combinații între zero și unu. După 

lectura cărții, cititorului îi rămâne să decidă cine 

este învingătorul acestei noi damnațiuni a lui Faust. 

În cadrul actului cultural au luat cuvântul scriitorul 

Liviu Ioan Stoiciu, scriitoarea Ștefania Oproescu, 

membră a Uniunii Scriitorilor din România și 

actorul Sorin Francu, directorul Teatrului 

Municipal Focșani, care a și recitat publicului din cartea „Ei spun că mă cheamă Varujan”, un 

volum de versuri inedite, foarte elegant şi substanțial. 

La finalul lansării a luat cuvântul doamna Teodora Fîntînaru – bibl. dr. în științe filologice, care 

l-a felicitat pe domnul Vosganian pentru realizările sale. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune 

de autografe. 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/6179527155453036
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LANSARE DE CARTE 

Maia Morgenstern 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   

Nr. participanţi: 90  

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/567086991256189  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: Într-un cadru festiv a avut loc lansarea  volumului 

autobiografic „Nu sunt eu”, ce aparține distinsei doamne Maia 

Morgenstern. 

Voce inconfundabilă a teatrului și filmografiei române, recunoscută pentru rolul de excepție din 

filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson, actriță și cântăreață în limba idiș, doamna 

Maia Morgenstern, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat este una dintre cele mai iubite și 

apreciate actrițe din România. 

Om de vocație și dedicat fără compromisuri THALIEI, hotărâtă și nonconformistă, fire complexă 

și totodată delicată, doamna Maia Morgenstern a înnobilat și însuflețit cu personalitatea deplină 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/567086991256189
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a domniei sale, scenele teatrelor românești și 

numeroasele roluri de film, ori de televiziune, 

pentru care a primit prestigioase premii și 

distincții, printre care: Ordinul Național „Pentru 

Merit” în grad de Comandor (în anul 2000), 

„Actrița și femeia anului” (desemnată în 2003 de 

Parlamentul European de la Strasbourg),  Ordinul 

Regal „Nihil Sine Deo”, Ordinul Artelor și 

Literelor în grad de Cavaler (Franța, 2012), 

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de mare ofițer (în anul 2018).  

Dincolo de forța, voința și expresivitatea sa unică, doamna Maia Morgenstern este o femeie de o 

sensibilitate și profunzime aparte, lucruri demonstrate prin lectura cărții „Nu sunt eu”.  Despre 

Omul Maia Morgenstern, în toată frumusețea și complexitatea sa, ne-a împărtășit chiar domnia 

sa, cu prilejul lansării de carte.  

Cuvântul de deschidere a lansării a aparținut 

doamnei Oana-Raluca Boian, managerul 

bibliotecii. Ca de fiecarea dată, a fost alături de 

noi, colaboratorul nostru dintotdeauna, actorul 

Sorin Francu, directorul Teatrului Municipal 

„Maior Gheorghe Pastia” din Focșani. 

Volumul „Nu sunt eu” îi dă ocazia actriței 

Maia Morgenstern să împărtășească cititorilor, 

cu tandrețe și nostalgie, părți din viața ei. 

Scrisă sub formă de jurnal, această carte împletește amintiri din copilăria autoarei, legate de 

imaginea părinților, de „amintirea lor veșnic binecuvântată”, de rude, de școală și de prieteni, cu 

secvențe din numeroasele ei experiențe în teatru și film, aducându-ne în fața ochilor 

personalitatea complexă a unei artiste iubite de toată lumea. 

La această minunată lansare de carte, ne-au onorat cu prezența: dramaturgul Dan Druță – Teatrul 

Evreiesc de Stat, domnul Mircea Rond – 

Președintele Comunității Evreiești din Focșani, 

doamna Alexandra Tătaru - viceprimar al 

municipiului Focșani, voluntarii Centrului de 

Tineret Focșani, însoțiți de doamna Orania Zdrincu 

– consilier, elevi de la Colegiul Pedagogic „Spiru 

Haret”, coordonați de doamna prof. Svetlana Baciu, 

precum și poetul vrâncean Adrian Matei. 
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Spre finalul evenimentului, distinsa actriță Maia 

Morgenstern a răspuns întrebărilor venite din 

public și ne-a onorat prin însemnările Domniei 

Sale în Cartea de onoare a bibliotecii, urmând 

apoi o sesiune de autografe. 
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LANSARE DE CARTE 

Editura „Tritonic” 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Editura „Tritonic”  

Nr. participanţi: 24 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1187407451787768  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: În cadrul evenimentului, a avut loc lansarea celei mai recente cărți a scriitoarei Emilia 

Toma, și anume „O numărătoare inversă” (Editura 

„Tritonic”, 2021).  

Cuvântul de deschidere a aprținut colegei noastre, 

bibliotecar Nicoleta Oprișan, iar moderatoarea întâlnirii a 

fost chiar prietena din copilărie a scriitoarei, doamna Alina 

Bradea, profesor și consilier școlar.  

Cartea „O numărătoare inversă” își propune să aducă la 

lumină, prin intermediul ficțiunii literare, unele dintre cele 

mai neplăcute situații de abuz fizic si emoțional și lecțiile pe care le putem desprinde de aici. 

Romanul are puternice valențe psihologice, multe dintre experiențele din copilărie și adolescență 

reflectându-se în pornirile violente și narcisice ale personajului care, nu întâmplător, este un fost 

boxer. 

În cărțile sale, scriitoarea Emilia Toma îmbină sociologia ca meserie de bază cu psihologia, o 

pasiune mai veche, ambalând teme precum abuzul, traumele și consecințele acestora pe termen 

lung, în ficțiune literară. Evenimentul de lansare s-a încheiat cu o sesiune de autografe. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1187407451787768
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LANSARE DE CARTE 

Gheorghe Andrei Neagu 
 

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Nr. participanţi: 20  

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/269739221688285  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: Evenimentul a fost prilejuit de o multiplă lansare de 

carte. Este vorba despre volumele „Tristețea lui Dumnezeu” (București, Editura „UZP”, 2019), 

„Așezământul” (Iași, Editura „StudIS”, 2018) și 

„Oul de zăpadă” (Editura „StudIS”, 2018) - carte 

premiată de Uniunea Scriitorilor din România, 

Filiala Bacău, toate semnate de poetul și 

prozatorul Gheorghe Andrei Neagu. Cuvântul de 

deschidere a lansării a aparținut doamnei Oana-Raluca 

Boian, managerul bibliotecii. Moderatoarea acestui 

eveniment a fost bibl. dr. Teodora Fîntînaru, 

coordonatoarea Secției de Carte veche și Colecții 

speciale. 

   Domnul Gheorghe Andrei Neagu este coordonatorul unui Cenaclu Literar de tradiție, fondatorul 

unei reviste literare („Oglinda literară”) și, de asemenea, 

împlicat în conducerea unei asociații culturale („Duiliu 

Zamfirescu”). 

În cadrul evenimentului de lansare, a luat cuvântul și 

doamna Alexandra Tătaru, viceprimarul municipiului 

Focșani. 

În încheiere, colega noastră, bibliotecar Corina Adam, a 

recitat câteva poezii aparținând scriitorului Gheorghe 

Neagu. 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/269739221688285
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LANSARE DE CARTE 

Editura „Pavcon” 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Editura „Pavcon”  

Nr. participanţi: 30 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/223384319774289  

Data: 02 octombrie 2021 

Rezumat: Cea de a treia zi a Târgului de carte s-a încheiat cu o multiplă lansare de carte și a 

reunit scriitori care au prezentat, sub egida Editurii 

„Pavcon”, cele mai recente volume:     

Florin Giurcă. „Coarne de bour”, 2021. 

Florin Purluca. „Nihil sine bacteria”, 2021. 

Boris Velimirovici. „Dincolo de gratiile Coliviei”, 2021. 

Constantin Pavel. „Tumultuoasele zile”, 2020. 

Revista CSF – Colecția Science-Fiction, nr. 17, 2021. 

Antologia CSF 2020 (50 de autori români, 50 de 

povestiri), 2021. 

Cuvântul de deschidere a aparținut colegei noastre, bibliotecar Nicoleta Oprișan.  

Am fost onorați, și de această dată, de prezența doamnei Alexandra Tătaru, viceprimarul 

municipiului Focșani. 

Întâlnirea s-a încheiat cu o scurtă lectură din cărțile scriitorilor Florin Giurcă și Florin Purluca, 

realizată de doamna Olimpia Săpunaru, actriță și regizor de spectacole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/223384319774289
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LANSARE DE CARTE 

Cenaclul „Dimitrie Dăscălescu” 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Cenaclul „Dimitrie Dăscălescu”   

Nr. participanţi: 33  

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1159874177755542  

Data: 03 octombrie 2021 

Rezumat: Cea de a patra și ultima zi a Târgului de Carte a debutat cu o multiplă lansare de carte 

a membrilor Cenaclului pentru adulți  „Dimitrie Dăscălescu”,  pentru prezentarea celor mai 

recente volume de carte. 

Cuvântul de deschidere a aparținut colegei noastre, 

bibliotecar Mariana Chirilă. Moderatorii acestui eveniment 

cultural, plin de însemnătate, au fost: domnul prof. dr. 

Petrache Plopeanu și doamna prof. Nina Elena Plopeanu. 

Astfel, autorii și volumele lansate au fost: 

Geanina Bîrlădeanu. „Călimări aprinse: poezii”, Editura 

„PapiruS Media”, 2020. 

•Constanța Cornilă. „Alephul imaginației” 

•Tela Mocanu. „Bucuriile copilăriei”, Editura „Olimpias”, 2021. 

•Petrache Plopeanu. „Marmurele mele prinse-n lut: splendida deturnare”, Editura Editgraph, 

2020. 

În cadrul lansării au luat cuvântul: criticul literar și membru al Uniunii Scriitorilor din România, 

doamna Mioara Bahnă, scriitorul vrâncean Adrian 

Matei și doamna prof. dr. Ana Maria Norocea. Eleva 

Ilaria Constantin a încântat publicul recitând din 

cartea „Bucuriile copilăriei” a scriitoarei Tela 

Mocanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/1159874177755542
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LANSARE DE CARTE 

Pompiliu Crețu 

 
Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Colaboratori: Cenaclul „Dimitrie Dăscălescu”  

Nr. participanţi: 33  

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/290281139316562  

Data: 03 octombrie 2021 

Rezumat: La această întâlnire cu emoția sufletului și a poeziei, domnul dr. și scriitor Pompiliu 

Crețu și doamna Corina Penduș, scriitoare, și-au lansat și prezentat volumele. 

Cuvântul de deschidere a aparținut colegei noastre, bibliotecar Nina Gongu, iar amfitrionii 

acestei lansări au fost domnul prof. dr. Petrache Plopeanu, coordonator Cenaclu „Dimitrie 

Dăscălescu” și domnul Radu Borcea, prozator și 

publicist. 

Volumele lansate în cadrul acestei manifestări au fost: 

Destine și umbre”, Editura „Armonii Culturale”, 2021, 

autor Pompiliu Crețu, „Ecou de frunze arămite”, Editura 

„Armonii Culturale”, 2021, autor Pompiliu Crețu și 

„Vina de a scrie...”, Editura „Salonul Literar, 2019, autor 

Corina Penduș. 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/290281139316562
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Evenimentul cultural a fost presărat și de momente 

artistice susținute de domnul Teodor Iliescu, iubitor de 

lectură și cititor fidel al bibliotecii, care a cântat pe 

versurile scriitorului Pompiliu Crețu, iar actorul Sorin 

Francu a încântat publicul prin recitalul său de poezie. 

De asemenea, doamna Corina Penduș a vorbit 

auditoriului despre profunda poezie a domnului dr. 

scriitor Pompiliu Creţu.  

La acest 

eveniment 

plin de 

emoție și 

profunzime, 

au mai luat 

parte: 

scriitoarea 

Constanța Cornilă, doamna prof. Nina Elena 

Plopeanu, scriitoarea Geaninina Bîrlădeanu, conf. univ. dr. Costică Neagu, scriitorul Ionel Mony 

Constantin, domnul Ion Tătaru – membru al cenaclului literar „Dimitrie Dăscălescu” și scriitorul 

Gheorghe Mocanu. 

 

 

TRIPTIC PROFESIONAL 
 

 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Nr. participanţi: 55 

Nr. de activități: 1 

Material video: 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/590136768691780 

Data: 03 octombrie 2021 

Rezumat: În ultima zi a Târgului de carte, într-o atmosferă caldă și primitoare oferită de 

managerul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, doamna Oana-Raluca Boian, am 

avut privilegiul să participăm la o multiplă lansare și prezentare de carte, de înaltă ținută 

intelectuală.  

Prima manifestare culturală, ce ne-a împrospătat spiritual și ne-a înălțat sufletește, a fost 

prilejuită de prezentarea cărții „Primăvara lecturii la români”, Editura „Academiei Române”, 

2020, al cărei moderator a fost domnul Adrian Țiglea, profesor și bibliotecar. 

https://www.facebook.com/bjvrancea/videos/590136768691780
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Autoarea, bibl. dr. Teodora Fîntînaru, a descris cartea 

ca fiind o lucrare „ce recuperează și valorizează practici 

lectoriale – cine citea/scria, când, unde, cum, ce, cui, de ce şi 

cu ce rezultate, așezându-le în ecuaţia de studiu a mentalităţilor 

româneşti, astfel încât, schimbate sau înnoite perspectivele, 

acestea devin, dincolo de text şi context, o arhivă nebănuită și 

generoasă.  Un element de noutate al textului îl reprezintă 

„aspectul iconografic al cărţii”, ipoteza de lucru fiind aceea că 

imaginea și arta plastică, în general, pot arăta în ce mod, unde şi pentru cine îşi asumă cartea 

roluri de catalizator familial, social, de obiect domestic 

între altele”. 

 Evenimentul cultural a continuat prin prezentarea unei 

cărți de excepţie, ce aparține scriitorului Adrian Țiglea, 

bibliotecar și profesor. 

 „Rostiri spirituale – Însemnări despre Părintele Dumitru 

Stăniloaie, Lucian Blaga și Mircea Eliade, în zarea 

tradiției mistice a Răsăritului Creștin”, este o carte apărută 

la Editura Universitară București, în colecția „Religie și 

filosofie”, în anul 2021, cu prefața semnată de doamna Corina Matei, conf. univ. dr. la 

Universitatea „Titu Maiorescu” din București. 

Domnul Adrian Țiglea, autorul însuși, a arătat publicului, în 

stilul său cald și de o sinceritate deplină, că rostul cărții a 

fost unul de cercetare comparativă întru spiritualitate și 

destin intelectual, dar și acela de a sensibiliza pe cititorul 

contemporan, de a-l apropia de divinitate, de a-l ajuta să 

identifice sacrul în tumultul cotidian. O cuvântare care a 

încântat și bucurat sufletele și mintea, deopotrivă, 

participanților la acest eveniment. 

Doamna Oana-Raluca Boian, managerul bibliotecii, a lansat și prezentat 

„Anuarul activităților cultural - educative al Bibliotecii Județene Vrancea 

pe anul 2020”, volum coordonat de bibl. Daniela Atanasiu, și „Anuarul 

activităților cultural-educative al Bibliotecii Județene Vrancea pe anul 

2019”, volum coordonat de Maria Cristina Olaru, șef Birou Secția pentru 

copii, volume apărute la Editura „Armonii Culturale”, în perioada 2020 și 

2021. Aceste anuare culturale sunt utile în activitatea de bibliotecă și 

cuprind activități diverse și proiecte culturale desfășurate de colectivul 

Bibliotecii Județene în anii 2019 și 2020.  

 

Centrul de Tineret Focșani - portofoliu de activitate 
La finalul tripticului profesional ne-am bucurat de prezența colaboratorilor noștri de 

tradiție din cadrul Centrului de Tineret Focșani. Doamna Lia Cazacu – expert în tineret, a 

prezentat publicului povestea celor 130 de „Ceaiuri de la Tineret”, din anul pandemic 2020, care 

a generat povestea celor 90 de „Formatori” de tineret, în 2021. De asemenea, doamna Cazacu a 
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vorbit despre competențele formatorului modern, cât și despre activitatea nobilă de formare și 

dezvoltare a tinerilor implicați în Programele de tineret ale Ministerului Tineretului și Sportului 

prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret.  

La acest eveniment au luat parte: doamna Ana Maria Cătănoiu – lector la Centrul 

Cambridge Focșani, doamna Monica Manolache – comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție 

Județean Vrancea, doamna Doina Stratton – prof. și bibliotecar la Biblioteca de Weekend din 

Şerbeşti–Vidra, doamna Drăguța Miloiu – bibliotecar-muzeograf la Biblioteca Comunală Paltin–

Vrancea, scriitorul Adrian  Matei, precum și o parte din voluntarii Centrului de Tineret Focșani. 
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VERNISAJ EXPOZIȚII 
 

Vernisajul expozițiilor „Târg de carte, cu bucate și 

citate!”, „Cititul îți dă aripi. Lectura în familie...”, „Semne 

înnobilate”, „Să vă fie Toamna bucurie...” – realizate de 

bibliotecarii Bibliotecii Județene Vrancea, a fost următorul 

moment din cadrul evenimentului.  

Aceste expoziții au fost realizate cu măiestrie de 

colegele noastre, bibliotecarele: Daniela Atanasiu, 

Florentina Mihalache, Ada Roxana Făcăoaru, Alina Achim, Mihaela Onu Postică, Cătălina 

Pleșcan, Liliana Cristea, Adriana Bran și Mariana Chirilă.   

Creațiile colegelor noastre reprezintă un omagiu adus TOAMNEI - anotimpul maturității, 

al grației și al melancoliei. Versuri nostalgice, frunze uscate, gherghine și măceșe, cărți cu titlu 

sugestiv, borcane cu bunătăți ce trezesc amintirile unei copilării învăluite în parfumul special al 

toamnei ruginii - toate acestea au fost reunite într-un peisaj inedit în cadrul Târgului. O invitație 

la carte și lectură adresată tuturor participanților la Târg.  
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TÂRGUL DE CARTE, ediția a XV-a 

30 septembrie – 3 octombrie 2021 

INFO STATISTICĂ 

 
Loc de desfășurare: Universitatea din Focșani (fosta Prefectură Putna) 

Nr. total vizitatori/participanți Târg: în medie, 2400 

Nr. de activități: 32 

Nr. participanți la activități: 1458 

Nr. cărți/publicații lansate: 62 

Nr. ateliere pentru copii: 7, cu 169 participanți (din care, 148 copii 7-14 ani) 

Nr. expoziții vernisate: 6 

Nr. cărți expuse: 3 

Nr. decupaje realizate: 60 

Nr. obiecte expuse: 50 

Nr. alte materiale expuse: 320 

Nr. planșe expuse: 10 

Nr. semne de carte confecționate: 50 

Nr. tablouri expuse: 6 
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TÂRGUL DE CARTE  

în imagini 
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