
Activitate cultural ă 2009 
 
15 ianuarie-Eminescu pur şi simplu -  

toate secŃiile bibliotecii 
Sediul Central - Inaugurarea Fondului Gheorghe 
Neagu 
Expunerea fondului Gheorghe Neagu  
ExpoziŃie de carte Eminescu – peste 600 de 
documente 
ViaŃa şi opera: 
AudiŃii şi 

vizionări de filme documentare, expoziŃii de carte, 
expoziŃie de grafică: Al. Cucereanu, Spiru 
Vergulescu şi Ligia Macovei 
Program  literar- poezii  şi acompaniament coral, 
muzică folk 
SecŃia pentru copii şi tineret- AudiŃii şi recitări de 
poezii;ViaŃa şi opera – (prezentare ppt); ExpoziŃie 
de carte tematică. 
 
22 ianuarie - Colocviul „România şi Europa Occidentală - atunci şi acum-
1859-2009” 
Organizatori: Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani  
Colaboratori: Ateneul Popular”Mr.Gh. Pastia”, Focşani, Casa Corpului Didactic „Simion 
MehedinŃi”, Muzeul Vrancei  
InvitaŃi: prof. muzeograf Dumitru HuŃanu, Costică Neagu – director CCD, bibliotecari 
ExpoziŃie de carte veche; Prezentarea istoriei oraşului Focşani, de către dl. D. HuŃanu 
 

23 ianuarie – Dezvelirea bustului  scriitorului 
şi publicistului Leon Kalustian 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu” 
Vrancea 
SecŃia pentru copii şi tineret -Dezvelirea bustului  scriitorului 
şi publicistului Leon Kalustian cu participarea oficialităŃilor 
locale şi membrilor Uniunii Armenilor din România în 
prezenŃa legatarului testamentar al  publicistului Leon 
Kalustian, domnul Ioan Codreanu. 
Oficiali:  Consiliul JudeŃean Vrancea, Uniunea Armenilor din 
România,  
Decebal Bacinschi - primar 

al Consiliului Local Focşani 
Dragoş Bîrladeanu - vicepreşedinte al Consiliului 
JudeŃean Vrancea 
Varujan Vosganian - senator, membru al U. A. R 
Vartan Arachelian - publicist 
Zareh Baronian - nepotul publicistului 
Ion Ladea - sculptor realizator al bustului 
 
 



23 ianuarie - Făcliile Unirii 
Făcliile Unirii - ExpoziŃie de carte, moment literar artistic, realizat de elevii Şcolii nr.7 
Focşani şi GrădiniŃa nr. 23 Focşani   
Sediul Central -  Făcliile Unirii   ExpoziŃie de documente şi fotografii 
ExpoziŃie de carte veche şi curentă, documente  şi de fotografii 
ExpoziŃie de carte, moment literar artistic 
Filiala Sud -- Făcliile Unirii   ExpoziŃie de cărŃi şi materiale documentare  
Scenetă despre Unire , program literar artistic 
 
PROIECT 

4 februarie - Vernisarea expoziŃiei de 
fotografie eFOTOgrafi@mea 

Locatia: Carrefour 
Organizator:  Biblioteca pentru Copii şi Tineret 
Proiectul eFOTOgrafi@mea, câştigat de bibliotecar 
Margareta Tătăruş şi finanŃat de IREX în cadrul 
programului Global Libraries Romania 
Parteneri: Hypemarketul Carrefour, Laris 
Productions, Scorpion, Utilaje ConstrucŃii Intercom 
Colaboratori : Centrul EducaŃional de zi pentru 
copii exploataŃi prin muncă, DirecŃia de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului, Şcoala „Nicolae 
Iorga”, Ansamblul „CetiniŃa” din Boloteşti 
Invita Ńi:  Valentin Popescu director Carrefour, Dan 
Ştefan director marketing „Scorpion Exim”, Traian 
Negulescu corespondent special Agerpress, Gabi 
Oaneş. 
 

 
24 februarie - Premierea Concursului de fotografie eFOTOgrafi@mea 

Biblioteca pentru Copii şi Tineret  - Proiectul eFOTOgrafi@mea, câştigat de bibliotecar 
Margareta Tătăruş şi finanŃat de IREX în cadrul programului Global Libraries Romania 

   
 

 
23 februarie - Biblioteca poveştilor  

SecŃia pentru copii şi tineret - Sărbătoarea Dragobetelui marcată prin seară de lectură, 
expoziŃie de carte şi concurs literar 
 
 
 



19 februarie- Aniversări culturale-Marin Sorescu 
Ini Ńiator program : Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” 
Focşani 
Colaborator şi organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea 
LocaŃie: Sala de lectură  
ExpoziŃie de carte,  
ExpoziŃie de reproduceri din pictura autorului- realizată de bibliotecari;  
Lectură publică Odette Irimia referent Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” 
Prezentare făcută de profesor limba română Cristina Chiriac - Colegiul Tehnic „Ion 
Mincu” Foc şani 
 
20 februarie - Memoria exilului românesc - 
lansare de carte 
Sala de lectură - Lansare de carte: „Memoria exilului 
românesc: ziarul Lumea Liberă”  Lansare de revistă: 
„Carmina Balkanica”; Prezentare de revistă: „Lumină 
Lină- Gracious Light” New York SUA 
Invita Ńi:  prof. univ. Mihaela Albu, autoarea cărŃii şi 
redactorul şef a revistei, Dan Anghelescu, scriitor, eseist, 
vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala GalaŃi, Brăila. 
 

27 februarie - 2 martie Proiectul EducaŃional “Mesagerii Primăverii” 
 ediŃia a III- a  

4 martie - “Mesagerii Primăverii” Festivitatea de premiere 
SecŃia pentru copii şi tineret - ExpoziŃie de mărŃişoare 
şi felicitări”- vernisaj şi jurizare 
1-8 martie -“Verde crud“  
Sediul central: 3 martie - “Verde crud“ - vernisaj  
ExpoziŃie de mărŃişoare şi felicitări cu titlul “Verde 
crud“ 
Recital de cântece de primăvară 
3 martie - “Art ă florală”,   
ExpoziŃie florală şi demonstraŃie practică de design 
floral inginer State Dana, administrator al florăriei  
Casa Blanca 
3 martie - “Zâna prim ăverii” –vernisaj 
ExpoziŃie personală de desene realizate de Saragea 
Paula Denisa, cls a II-a- Şcoala “Stefan cel 
Mare“Focşani 
5 martie - „Copaci mergători”-vernisaj -  ExpoziŃie de 
pictură în ulei realizată de Nicoleta Racoş, cls a-XI-a 
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 
Centrul de limbi străine 

8 martie - „Open show de măr Ńişor” - Moment interactiv realizat de membrii cluburilor 
de franceză, engleză, spaniolă, voluntari, profesori voluntari, cititori şi colaboratori 
 

 
 



13 martie - Inaugurare Sala Multimedia 
– Sediul central 
LocaŃia: Sala de lectură 
Organizator:  Biblioteca JudeŃeană „Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea 
Invita Ńi:  Ziarul de Vrancea, Monitorul de 
Vrancea, Şansa Vrânceană,  Radio Dada, 
Scorpion – parteneri media 

 
 

 
 
23-29 martie - Primăvara poeŃilor- Le 

printemps des poetes 
Sediul Central:Participarea la Festivalul internaŃional 
de poezie 
ExpoziŃie de carte  în format infotouch selectată pe 
criterii geografice „Poezia continentelor” (peste  530 de 
documente expuse); 
ExpoziŃie de carte veche – poezie 
ExpoziŃie Ionel Brandabur – scriitor vrâncean;  
Stand cu vânzare cu volume a scriitorilor vrânceni, 
pus la dispoziŃie de Librăria Universul 
CărŃii;Uni(vers)- atelier de poezie  cu participarea 
iubitorilor de poezie; Recital de poezie – recită actorii 
Paula Grosu şi Sorin Francu ;Înmânarea  de diplome 
actorilor 
DisertaŃie Eugenio Montale – prezintă scriitorul, 
poetul, jurnalistul şi critic literar Ioan Dumitru Denciu 
 
 
 

 
2 aprilie -  Ziua InternaŃională a cărŃii 

pentru copii 
SecŃia pentru copii şi tineret - „Citeşte şi tu cu noi”, 
moment interactiv , rebus cu tema personaje, cărŃi, 
scriitori 
ExpoziŃie: „Citeşte şi tu cu noi” 
ExpoziŃie de coperte desenate 
 

 
 
 
 
 
 



8 aprilie - Ziua InternaŃională a romilor de pretutindeni 
LocaŃie: Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” Focşani 
SecŃia pentru copii şi tineret - Atelier de creaŃie , expoziŃie de carte SecŃia pentru Copii şi 

Tineret, expoziŃie de fotografii realizate în cadrul 
Proiectului eFOTOgrafi@mea, moment artistic realizat 
de romi, moment artistic realizat de elevii Liceului de 
Artă 
Organizator: InstituŃia Prefectului Vrancea, Consiliul 
JudeŃean, Inspectoratul Şcolar JudeŃean 
Colaboratori: Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” 
Focşani – gazdă, Inspectoratul Şcolar Vrancea, 
Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea - 

SecŃia pentru Copii şi Tineret, Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Gh. Tătărăscu” 
Focşani. 
 

9 aprilie – Repertoriul Manuscriselor slavone  
lansare de carte 

Sediul Central - Lansare de carte în prezenŃa autoarei Anca 
OpaiŃ - au prezentat prof. Dumitru HuŃanu, drd. Teodora 
Fîntînaru, bibl. Gabriel Funica;   
Vernisaj expoziŃie de grafică religioasă ”Manuscriptum”, 
expune prof .Octavian Ovidiu OpaiŃ – referent pictor  
ExpoziŃie de carte veche în limba slavonă 
Recital Grup Vocal Accord. 
 
 

15 aprilie - Datini şi obiceiuri de 
Paşti în Vrancea 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea 
LocaŃie :Hipermarketul Carrefour  
Colaborare cu : Ansamblul Folcloric Profesionist 
„łara Vrancei” Grupului Folcloric „Cetina” al 
Şcolii Populare de Artă Focşani, a Biblioteca 

Comunală 
Năruja şi  
Centrul de zi „DănuŃ” din Broşteni. 
Program folcloric:  Ionel Bălăjel, IonuŃ Vâlcu, 
Lorena łigănuş, Laura Holban.  
ExpoziŃie de fotografii şi costume populare tradiŃionale 
Atelier de creaŃie - demonstraŃie de încondeiat ouă. 
Program artistic susŃinut de copiii de la Centrul 
„DănuŃ” din Broşteni coordonaŃi de d-na Elisabeta 

Norocea 
Recital de colinde pascale  susŃinut de grupul folcloric ,,Cetina” al Şcolii Populare de 
Artă din Focşani  
 

 
 



23 aprilie - Ziua NaŃională a Bibliotecarului 
PrezenŃa unei delegaŃii, a instituŃiei noastre, la conferinŃa privind lansarea oficială 

a programului naŃional „ Biblionet – lumea în biblioteca mea”, organizată de IREX în 
colaborare cu ANBPR, care a avut loc la Bucureşti, în aula Bibliotecii Centrale 
Universitare. 

 
27 aprilie - „Biblionet – lumea în biblioteca mea”   

conferinŃă de presa 
LocaŃie: Sala de lectură 
ConferinŃa de presa: prezentare a programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea” 
susŃinută în faŃa bibliotecarilor comunali, reprezentanŃi ai mass-mediei locale 
Proiectul „Biblionet – lumea în biblioteca mea” propune bibliotecilor din România 

• dezvoltarea serviciilor de bibliotecă în interesul comunităŃii; 
• furnizarea de calculatoare pentru accesul liber 

la internet în aproape 1600 de biblioteci din 
Ńară; 

• instruirea bibliotecarilor în managementul 
unui centru internet, relaŃii cu utilizatorii şi 
promovarea activă a politicilor de bibliotecă; 

• sprijin în colaborarea cu administraŃia publică 
locală şi centrală privind implementarea 
acestui program. 

 
 
27 aprilie – Prezentarea planului editorial 
al Editurii Rao 
LocaŃie: Sala de lectură 
Informare asupra titlurilor ce vor fi editate în 2009, 
discuŃie pe tema acŃiunilor desfăşurate cu librăriile, 
oferta de cărŃi, titluri noi din toate domeniile de 
interes 
Au fost prezenŃi 
din partea editurii 

Rao directorul general– Ovidiu Enculescu, redactor 
şef -Ilieş Câmpeanu, editorul coordonator – Ana 
Fluture, Monica Nichiti, Ileana Iorga, Adrian Dinu iar  
pe plan local bibliotecari comunali şi bibliotecari ai 
Bibliotecii JudeŃene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,.dl 
Traian Negulescu- purtător de cuvânt al InstituŃiei 
Prefectului Vrancea. 
 

27 aprilie – Tărg de impresii de lectură 
LocaŃie: Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 
Bibliotecarii au fost invitaŃi la zilele Liceului Pedagogic  27 aprilie – 30 aprilie, unde 
bibliotecarul Gabriel Funică – coordonator  SecŃia ColecŃii Speciale a făcut parte din 
juriul Tărgului de impresii de lectură şi împreună cu prof. Marcu Livia şef catedră limba 
română au premiat cele mai bine prezentate şi originale impresii de lectură. 
 



PROIECT 
23-26 aprilie 2009 - „Istoria comună a 
spaŃiului românesc şi maghiar” 
Denumire proiect:  „Istoria comună a spaŃiului 
românesc şi maghiar” 
Loc de desfăşurare: Budapesta, Târgul InternaŃional 
de Carte 2009: Bookfest – Budapesta, 2009 
Perioada de desfăşurare: 23-26 aprilie 2009 
Proiectul a fost o ocazie prin care, copiii cu talent la 

desen şi-au putut exprima gândurile, ideile şi nevoia de frumos, ideea de comunicare cu 
alŃi copii, din alte Ńări. 
Prin desenele lor, copiii au contribuit la crearea unui album-carte. Au fost selectaŃi 20 de 
copii: 10 copii din România (din Cluj şi Focşani) şi 10 copii din Ungaria, care sunt 
talentaŃi la desen si au avut disponibilitate de deplasare. 
Tematica desenelor „Vis de copil” a fost anunŃată anterior acestei deplasări, în aşa fel 
încăt copiii au avut timp să se găndească şi să îşi imagineze ce vor dori să transpună pe 
hârtie, încă de la plecarea din Ńară. Desenele lor vor fi legate, apoi, sub forma unei cărŃi-
album cu desene, până  la data de 1 Iunie 2009 şi va fi prezentată cu prilejul diverselor 
evenimente organizate de Institutul Cultural Român, FundaŃia NOI CITIM, Cosmetics 
Oriflame Romania, Bibliotecile JudeŃene din Focşani şi Cluj, precum şi din alte oraşe ale 
Ńării. 
Întregul program s-a derulat sub patronajul 
FundaŃiei “NOI CITIM”, cu ajutorul Institutului 
Cultural Român de la Budapesta şi sponsorizat de 
Cosmetics Oriflame România. Brânduşa Armanca – 
Director ICR la Budapesta, este coordonatoarea 
proiectului din partea Institutului Cultural Român la 
Budapesta şi gazda acestor copii în capitala 
Ungariei, iar FundaŃia a fost reprezentată de 
Directorul Executiv – Liliana Tatoiu. 
 

6 mai: „Condamnat la moarte: SupravieŃuind comunismului - În 
libertate fără rădăcini 
Organizator Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
LocaŃie: Teatrul Municipal ”Mr. Gheorghe Pastia ” 
Lansarea de carte, în prezenta autorului lui Dumitru Stoian la Teatrul Municipal ”Mr. 
Gheorghe Pastia ” , în prezenŃa autorului. 
Au vorbit despre importanŃa lansării  acestei cărŃi în Vrancea  şi despre autor: 

dl. Sorin Francu - director al Teatrului  Municipal 
”Mr. Gheorghe Pastia ”, vicepreşedintele al 
Consiliului JudeŃean Vrancea – dl. Mircea Diaconu, 
profesor limba română Cristina Chiriac - Colegiul 
Tehnic „Ion Mincu” Focşani, bibliotecar Gabriel 
Funica – coordonator ColecŃii Speciale Biblioteca 
JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu”, dl. Ovidiu IoaniŃoaia 
- jurnalist, dl. Horia Furtuna – preşedinte Camera de 
ComerŃ Vrancea 
Recital grup vocal Accord 

 



 
 

7 mai: Inaugurare Sala Multimedia Centrul de Limbi Străine 
DonaŃie Clubul Rotary „Varana” Foc şani 

 
Centrul de limbi străine 

Festivitate de 
deschidere a Sălii 

Multimedia. 
Echipamentul 

electronic a fost donat 
de  Clubul Rotary 

„Varana” Focşani, au 
fost prezenŃi membrii 

ai Clubului Rotary Focşani, reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean Vrancea, ai Primăriei 
Focşani, membrii  cluburilor Centrului de Limbi străine, profesori voluntari, voluntari. 

 
 
25 mai- „Album – Cu distinse personalităŃi din diferite timpuri şi 

domenii”, volumul I -  lansare 
Sala de lectură În prezenŃa  autorului Lungu Ioan., 
albumul apărut pe 2 aprilie 2009, în Focşani, este scris de 
cel mai longeviv cititor al Bibliotecii JudeŃene „Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea cu dedicaŃie pentru instituŃia 
noastră „cu credinŃa că va fi de folos publicului”. 
 
  

 
 
1 iunie – Ziua InternaŃională a Copilului 
LocaŃie: Centrul de Limbi Străine 
ParticipanŃi: părinŃi, cadre didactice, voluntari şi elevi ai Şcolii „Alexandru VlahuŃă” 
Focşani care au lansat cinci cărticele bilingve, costumaŃi precum personajele din 
volumele realizate de ei. 
 

 
 
 
 
 



11 iunie - "Ziua Portilor deschise".Fundatia "NOI CITIM 
 

LocaŃie: Galeriile de artă  
 Expozitie de carte cu prezentare şi vânzare. 
Actiunea s-a inscris într-un amplu proiect pe care îl 
derulează în 20 de oraşe din Ńara numit "Ziua PorŃilor 
deschise".  
      Participantii la acest evenuiment au avut ocazia să 
achizitioneze cărti editate de  11 edituri cu care 
fundatia "NOI CITIM" colaboreaza. Pretul acestor 
carti a fost redus cu 40-45% comparativ cu cel din 

librarii, tocmai pentru ca fundatia "NOI CITIM" are contracte incheiate cu editurile si s-a 
angajat sa vanda carte la aceste preturi reduse tocmai pentru ca cititorul sa 
fie "castigatorul" final. Fundatia are ca scop cresterea accesului si interesului pentru carte, 
de unde un eveniment ca acesta prin care punem la 
dispozitie cititorilor carti la un pret mic, se inscrie clar 
in scopul si obiectivele definite ale fundatiei. 
     Acest proiect este pus in practica numai datorita 
implicarii si ajutorului financiar oferit de Oriflame 
Cosmetics Romania. Prin urmare echipa care a asigurat 
voluntariatul pentru desfasurarea acestui eveniment din 
partea fundatiei "NOI CITIM" este reprezentata de D-
na Ana Cimpeanu, D-na Gabriela Cristea si D-na Silvia 
Sandu. 
 

PROGRAM: Bridges Across Culture-PunŃi peste cultură 
15 iunie - Bridges Across Culture 

                PunŃi peste cultură 
 

Centrul de Limbi Străine al Bibliotecii JudeŃene 
Vrancea a lansat un nou proiect cultural şi educativ în 
colaborare cu organizaŃii reprezentative ale 
minorităŃilor etnice, culturale şi religioase din Vrancea 
şi România.  

Proiectul a debutat cu prezentarea minorităŃii 
musulmane reprezentată de AsociaŃia „Surori 
Musulmane“,FundaŃia Taiba şi AsociaŃia Musulmanilor 
din România. 

Noul proiect intitulat Bridges Across Culture-
PunŃi peste cultură iniŃiat de Centrul de Limbi Străine 
îşi propune să promoveze cultura şi civilizaŃia 
diverselor minorităŃi etnice şi culturale din Ńară prin 
activităŃi multiculturale: expoziŃii de carte şi standuri de 
prezentare, cursuri de limbi străine, discuŃii libere pe 
teme de cultură şi civilizaŃie, reprezentaŃii artistice, care 
să implice şi să atragă către bibliotecă şi membrii 
minorităŃilor etnice şi culturale din Vrancea şi în 
general întreaga comunitate vrânceană. 
 



15 iunie – Mihai Eminescu : 120 de ani de la moartea sa 

Organizator:  Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
Teatrul Municipal ”Mr. Gheorghe Pastia” Focşani 

LocaŃie: Sala de lectură 
• ExpoziŃie de carte dedicată poetului naŃional – Mihai Eminescu. 

• Prezentare susŃinută de prof. Cristina Chiriac – Colegiul Tehnic „Ion Mincu”  
• Recital de poezie cu participarea actorilor: 

 Sorin Francu, Paula Grosu, Raluca Urea şi Vlad Corbeanu. 
 

5 iulie 
4 decenii în slujba diplomaŃiei României 

lansare de carte 
Autor ambasador Marin Buhoară, 

originar din Vrancea 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
LocaŃie: Teatrul Municipal ”Mr. Gheorghe Pastia” 

Lansare de carte  
în prezenŃa autorului ambasador Marin Buhoară. 

La eveniment au fost prezenŃi şi au vorbit despre carte 
şi despre personalitatea ambasadorului Marin 
Buhoară, directorul Bibliotecii JudeŃene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea - Teodora Fîntînaru, doamna 
profesor universitar Răşcanu Ruxandra, domnul 
inspector general Popoiu Daniel, Preşedintele 

AsociaŃiei Culturale „Duiliu Zamfirescu”  domnul 
Gheorghe Neagu. 

PROIECT 
Iulie - Proiect de vacanta : să cunoaştem istoria Vrancei 

Organizator: Muzeul Vrancei  
Partener: Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea - Centrul de Limbi Străine 
         Proiectul educativ de vacanŃă, organizat de Muzeul Unirii si Centrul de Limbi 
Străine. Primii excursionişti au vizitat situl arheologic din PiaŃa Unirii şi Muzeul de 
Istorie, urmând  ca activităŃile să continue cu o vizita în Crângul Petreşti, unde vor fi 
întâmpinaŃi de o serie de artizani şi meşteri populari. 
         Proiectul s-a adresat atât copiilor cât şi adulŃilor, care au putut să cunoască mai 
multe despre istoria judeŃului, vizitarea tuturor secŃiilor muzeului fiind gratuită. S-au 
organizat vizite la: Mausoleul Mărăşeşti, Casa Memorială Moş Ion Roată din Câmpuri, 
Casa Memorială Al. VlahuŃă din Dragosloveni şi Mausoleul de la Soveja.  
 



16 iulie- Lepădarea de limbă - Lucia Cherciu 
 

Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea 

LocaŃie: Teatrul Municipal ”Mr. Gheorghe Pastia” 
Lansare de carte în prezenŃa autoarei  Lucia Cherciu  

profesor doctor  în Teorie şi Critică Literară – 
Literatura Americană de la  Indiana University of  

Pennsylvania, originară din Focşani 
 

 
7 septembrie -  „Lumina cunoaşterii” lansare revistă  

 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 
LocaŃie: Sala de lectură 
Lansare: revistă realizată şi redactată integral de 
copii, redactor al revistei Mihai Pavel, elev în clasa a 
VII-a  la Şcoala „Ştefan cel Mare”, din Focşani  
Concurs: concurs de cunoştinŃe generale, tombola cu 
premii pentru elevii participanŃi la acŃiune 
Premii: oferite de  Marketul Zanfir 
 
 

 10 - 11 septembrie 
 Atelier de jurnalistică pentru elevi şi studenŃi 

 

Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu” Vrancea  
LocaŃie: Centrul de Limbi Străine 
Curs de jurnalistică la Centrul de Limbi Străine al Bibliotecii JudeŃene Vrancea.  
Voluntarul american la Corpul Păcii, Zack Baddorf, fost jurnalist şi corespondent de 
război, a propus liceenilor o serie de activităŃi menite să-i ini Ńieze în tainele presei scrise. 
Arta scrierii articolelor, a reportajelor, a realizării interviurilor, arta fotografică si editarea 
de fotografii, sunt câteva dintre cursurile pe care atelierul le-a inclus. IniŃierea în 
jurnalistică s-a derulat pe perioada a două zile. 
 

 
 
 
 



18 septembrie - Editura „Scrisul Românesc” 
 

Organizator: Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
  Editura „Scrisul Românesc” 
LocaŃie: Sediul Central  
Prezentare a ofertei de carte a Editurii „Scrisul Românesc” – Craiova, coordonată de 

prof. univ. dr. Florea Firan. 
Titluri prezentate: 

• Tudor Arghezi - Treptele devenirii, autor Florea 
Firan 

• Portrete literare, autor Florea Firan 
• C. Brâncuşi, autor V.G. Paleolog ( ediŃie 

bilingvă româno - franceză) 
• Jurnalul unui jurnalist f ără jurnal  ( vol. I – 

II)- autor I. D. Sîrbu 
• Aforismele lui Brâncuşi - autor Constantin 

Zărnescu 
• Romanul călătoriilor. Jurnal inedit  (vol.III-

IV) - autor Marin Sorescu 
• Oltenia. Studii şi cercetări . 

Colaboratori:  Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani, 
prof.. Radu Elena,  

Liceul “Edmond Nicolau” Focşani 
 
 

28 septembrie - „Şcoala de altădată” 
Organizator:  

Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
LocaŃie: Sediul Central 

ExpoziŃie cu un mare impact asupra publicului care a cuprins 
peste 70 de exponate, rechizite aparŃinând diverselor perioade de 
timp, începând cu diplome de merit din anul 1932, cu jocuri, 
jucări, caiete şi cărŃi ale copilăriei din anii `50 - `80, cu oracole şi 
caiete de amintiri, carnete de note şi fotografii. 
 

 
8 octombrie - „Vitralii sufleteşti - frânturi din viaŃă”  şi 

 „Adâncul privirii”. 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu”  
LocaŃie: Sediul Central  
Lansare de carte „Vitralii sufleteşti - frânturi din 
viaŃă”  autor Tinca Munteanu 
Vernisaj expoziŃie de pictură „Adâncul privirii”  
autoarea lucrărilor Diana Sava 
Manifestarea a avut loc în prezenŃa autorilor şi cu 
participarea scriitorilor vrănceni şi a iubitorilor de artă. 

 
 
 



13 octombrie – Duplex profesional:  
Profilul bibliotecarului: studii şi cercetări recente 

 
Organizator: Biblioteca „Ştefan cel Mare”Chişinău 
Invitati:  Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Biblioteca NaŃională a Republicii Moldova 
Biblioteca NaŃională pentru Copii „Ion Creangă” 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 

Vizita unei delegaŃii a Bibliotecii JudeŃene „Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea, cu ocazia împlinirii a 5 ani de la 
înfiinŃarea filialei „Ştefan cel Mare” din Chişinău şi 
participarea în cadrul programului cu o prezentare făcută de 
bibliotecarul Margareta Tătăruş – coordonator SecŃia copii 
şi tineret.  
Program: 

• Şapte personaje în căutarea unui autor 
             Margareta Tătăruş, Biblioteca JudeŃeana  
             „Duiliu Zamfirescu”  

• Timpul şi spaŃiul lecturi i în Republica Moldova: 
chestionarul bibliotecarului - Nina NEGRU, 
Biblioteca NaŃională a R. Moldova 

• Statutul social al bibliotecarului din Republica 
Moldova: Claudia Balaban, director, Biblioteca 
NaŃională pentru Copii „Ion Creangă” 

• Cazul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: Larisa 
Marcoci, masterandă   

 
 

 
16 octombrie  

Scriitorii vrânceni, acasă, la bibliotecă 
Organizator: AsociaŃia Culturală „Duiliu Zamfirescu” 
  Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu” 
LocaŃie: Sala  de lectură 
Tripla lansare de carte a scriitorilor vrânceni  

• Maxim - autor Ionică Sava, apărută la editura T, 
• Caseta -  autor Petre Abeaboeru, apărută la 

editura Terra, 
• Şapte ani spre un Tibet - autor Mariana Vicky 

Vârtosu, apărută la editura Zedax. 
La invitaŃia organizatorilor,  cărŃile au fost prezentate de 
nume sonore ale literaturii şi criticii literare precum prof. 
univ. dr. George Anca - poet, prozator, istoric literar şi 
eseist; Gabriel Cucuteanu -  director general al 
FundaŃiei Culturale Timpul Iaşi; prof. univ. Liviu 
Antonesei - scriitor, cercetător, publicist; Ionel Necula – 
critic literar Gheorghe Neagu preşedinte al AsociaŃiei 
Culturale „Duiliu Zamfirescu”. 
 



30 octombrie - Duiliu Zamfirescu – Profil documentar 
 

Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu”  
ZIUA PORłILOR DESCHISE 

SecŃia pentru Copii şi Tineret 
Sub numele lui Zamfirescu dezbateri şi premierea 

concursului literar ViaŃa la Ńară – ieri şi azi 
INVITA łI: Şcoala ”Duiliu Zamfirescu”, Liceul 

Teoretic ”Duiliu Zamfirescu” 
Odobeşti, Asociația Culturală 
”Duiliu Zamfirescu” - 
preşedinte Gheorghe Andrei 
Neagu. 

Sala de lectură 
Ini Ńierea fondului documentar 

DUILIU ZAMFIRESCU 
INVITA łI: 

Prof. dr. univ. Ioan Adam – critic şi istoric literar 
Valeriu Avramescu – colecŃionar 

DONATORI: 
Corina Ionaşcu – reprezentant CARREFOUR 
Adi Boboc – Director general Revista Dadalog Focşani 
Prezentarea documentelor: 

1. Manuscrise aparŃinând domnului Ioan Adam 
2. CorespondenŃă aparŃinând familiei lui Duiliu 

Zamfirescu, din colecŃia domnului Valeriu 
Avramescu – colecŃionar 
Fondul documentar este constituit din două 

manuscrise, aparŃinând criticului şi istoricului literar 
Ioan Adam, despre viaŃa şi opera lui Duiliu 
Zamfirescu, precum şi din fotografii şi corespondenŃă 
despre familia  scriitorului , preluate de la domnul 
Valeriu Avramescu, colecŃionar. 

În derularea acestui proiect, ne-au fost alături sponsorii DADA MUSIC  şi 
Hypermarketul Carrefour, care au achiziŃionat şi donat bibliotecii aceste documente . 
Centrul de Limbi Străine : La vie à  la campagne - lectură publică 
Filiala Sud : Opera lui Duiliu Zamfirescu în colecŃiile Filialei Sud 
EXPOZIłII  DUILIU ZAMFIRESCU  - VIA łA ŞI OPERA 

• Carte veche şi  carte curentă la Sediul Central 
• Duiliu Zamfirescu – fotografii de familie 
• Simboluri şi forme picturale reprezentând viaŃa şi opera lui Duiliu Zamfirescu – 

tuşe picturale semnate de prof.Ovidiu Opai Ń – pictor 
• De la un Ban...la un Leu – expoziție de monede româneşti din vremea lui Duiliu 

Zamfirescu - realizator prof. Teodor Passan, colecționar 
• Luceferi ai literaturii române – expoziție filatelică – realizator asist. med. Aurel 

Lazăr, Asociația Filatelică Vrancea.Cu această ocazie, întreaga expoziŃie a fost 
donată bibliotecii de colecŃionarul Aurel Avram. 

 
 
 



21–25 septembrie – Săptămâna de prevenire a criminalităŃii , ediŃia a IV-a 
 

Organizator: Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului 
Vrancea. PoliŃia de Proximitate şi Compartimentul de 
Prevenire a CriminalităŃii 
Colaboratori: 

• DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Vrancea 

• DirecŃia de Muncă şi ProtecŃie Socială 
• Crucea Roşie 
• Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu”  

• Primăria Comunei Nereju 
• Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Activit ăŃi: 
• Prevenirea delicvenŃei juvenile şi a 

victimizării minorilor 
• Prevenirea criminalităŃii în mediul rural 
• Prevenirea criminalităŃii stradale 
• Prevenirea faptelor antisociale Ńi consumului 

de droguri 
• Prevenirea accidentelor rutiere 
SecŃia pentru copii şi tineret 

• Atelier de dezbateri: prevenirea delicvenŃei juvenile şi victimizarea 
minorilor 

• ExpoziŃie de carte - „Împreună pentru prevenirea delicvenŃei juvenile” 
• Concurs de desene – cl. a III-a E, Şcoala „Ştefan cel Mare” 
 

 
29 octombrie – Halloween – „Carnavalul 
personajelor din basme”  
– ediŃia a III-a 
LocaŃia: Hipermarket Carrefour 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană „Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea. Filiala Sud 
Copiii au pregătit 
scenete, cântece şi 
poezii. 

Parada custemelor înfăŃişând personaje celebre din 
poveşti 
Prezintă:  
Şcoala „Alexandru VlahuŃă” – Coord.: prof. Elena 
Vîlcu şi Marcela Iacob 
Şcoala „Nicolae Iorga” – Coord.: prof. Cristina Popa şi 
bibl. Adriana Măciucă 

 
 
 
 



14-17 nov. 2009 
Inaugurarea  colecŃiei de carte în limba română 

 la Borgaro Torinese-Italia 
Organizatori: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu”  
                      AsociaŃiei Culturale „Dacia” 
Loc de desfăşurare:  Borgaro Torinese-Italia 
O delegaŃie a Bibliotecii JudeŃene „Duiliu Zamfirescu” 
Vrancea a participat la inaugurarea unei colecŃii de 
carte în limba română la Borgaro Torinese, de lângă 
Torino, la invitaŃia AsociaŃiei Culturale „Dacia”,  
condusă de dna Mariana Iacob, originară din judeŃul 
Vrancea. 

Cele peste 500 de titluri de carte în limba română au fost donate de Biblioteca JudeŃeană 
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea potenŃialilor cititori, mai ales copii (din cei peste 500 de 
rezidenŃi români), la propunerea AsociaŃiei „Dacia” şi sunt găzduite de Biblioteca 
„Gianni Rodari” din comunitatea respectivă, ca parte a programului Italia & România în 
bibliotecă – Popoli e culture si trovano e si conoscono su un ponte de libri  iniŃiat de 
gazdele italiene. 

Numeroşii donatori ni s-au alăturat în proiectul de faŃă şi este o plăcută datorie să-
i amintim pe câŃiva dintre aceştia: Biblioteca JudeŃeană Vrancea, bibliotecari, cititori ai 
bibliotecii, AsociaŃia Culturală „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, scriitori vrânceni, 
Hypermarketul Carrefour.  
 Manifestarea a avut un caracter oficial şi s-a bucurat de susŃinerea şi participarea 
Primarului Vincenzo Barrea, a consilierului cultural 
Fabrizio Chiancone, a consulului român la Torino, Ştefan 
Sofrone şi a directoarei reŃelei de biblioteci Ivrea e 
Canavese, Gabriella Ronchetti.  

La manifestare au participat numeroşi români şi 
italieni care au asistat la un program cultural italiano-
român realizat de copii ai şcolilor din localitate. 

Au fost stabilite contacte instituŃionale şi, 
cunoscându-se, în mod direct, atât interesul românilor 
rezidenŃi cât şi acela al autorităŃilor din Borgaro Torinese.  
 
PROIECT 

29 noiembrie - Lansarea căr Ńii unicat „Vis de copil” 
Organizator: FundaŃia „Noi Citim” 
Partener: Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
LocaŃia: Salonul de Carte pentru Copii „Ion Creangă”din cadrul „Târgului InternaŃional 
Gaudeamus - Carte de învăŃătură” 2009. 

„Vis de copil”  este un proiect artistic ce a oferit ocazia unor copii de etnie 
română şi maghiară, cu talent la desen şi scris, de a îşi exprima gândurile şi iubirea de 
frumos prin cuvinte şi culori. Desenele şi poeziile lor au fost strânse în cartea „Vis de 
copil”, obiect de artă unicat.  

După lansare cartea „Vis de copil” va fi promovată prin Ńară în cadrul unei 
caravane ce îşi propune să susŃină dialogul intercultural român-maghiar. Întregul program 
s-a derulat sub patronajul FundaŃiei „Noi Citim”, cu ajutorul Institutului Cultural Român 
de la Budapesta şi sponsorizat de Cosmetics Oriflame România. şi cu participarea a cinci 
elevi din Focşani Vrancea, selectaŃi de Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu”. 



PROGRAM - „Biblioteca dăruieşte” 
3 decembrie - „Biblioteca dăruieşte” 

în vizită la Clubului Seniorilor 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu”  
LocaŃie: Clubul Seniorilor 
Filiala de Cruce Roşie Vrancea a primit 100 de volume, 
prin programul „Biblioteca dăruieşte”. 
Prezentarea ofertei  de carte, membrilor Clubului 
Seniorilor şi facilitarea împrumuturilor la domiciliu 
pentru pensionari. 
Împrumut  de materiale audio-video pentru pensionari,  membrii ai clubului. 
Microrecital de poezie susŃinut de Maricica Cărbunaru, Colegiul NaŃional Al. I. Cuza. 
Prezentare de carte a autorului vrâncean Vasile Buruiană 
 

8 - 23 decembrie 
PARTENERIAT PENTRU EDUCAłIE 

Studying and living in the USA 
DiscuŃii libere pe tema accesului elevilor români la 

educaŃie în SUA. 
 

Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu” 
 

Partener: Alexandru Balaş, doctorand în ŞtiinŃe Politice, anul IV, University of Illinois  
                                                                      Urbana Champaign, Illinois, SUA 
LocaŃie:Centrul de limbi străine 
 

17-22 decembrie ATELIERUL DE IARNĂ pentru liceeni 
Organizator: Biblioteca JudeŃeană”Duiliu Zamfirescu”  
LocaŃie:Centrul de limbi străine 

Cursuri de jurnalistică şi utilizare blog,  
4 zile, 7-8 ore pe zi. 

Atelier de jurnalistică sub coordonarea:  
• Zack Baddorf, voluntar american la Corpu Păcii 
• Tudorel Bezea, administrator Maux Design 
• Camelia Dima Surăianu, prof. psiholog Centrul 

de EducaŃie Incluzivă „Elena Doamna” 
 

 
19 decembrie - „ Să cunoaştem biblioteca” 

Organizator: Biblioteca JudeŃeană  
LocaŃie: SecŃia pentru copii şi tineret 
Vizit ă de iniŃiere în bibliotecă 
Program de colinde, cântece despre iarnă şi poezii, 
realizat de elevii de la Şcoala „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”, clasa a I-a B, învăŃătoare Mogda Mariana. 
 
 

 



Alături de toate aceste evenimente culturale, menŃionăm permanenŃa cluburilor de 
engleză, franceză, spaniolă, arabă. turcă şi pictură- organizate în cadrul Centrului  de limbi 
străine al Bibliotecii JudeŃene „Duiliu Zamfirescu Vrancea” şi Clubul de desen şi Clubul de 
lectură organizate în cadrul SecŃiei pentru copii şi tineret, a bibliotecii. 

 
Legendă: 

• Verde: Manifestări realizate în Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu”  
• Roşu: Manifestări realizate în afara Bibliotecii JudeŃene „Duiliu Zamfirescu”  
 


