
 

IANUARIE 

 Mihai Eminescu – Ce ne-ndeamnă, ce ne cheamă?... 
                                                   160 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu 

  

                                              Locaţie Sediul Central  şi 

Sala de  lectură 
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană 

Colaboratori/Parteneri: Liceul Pedagogic „Spiru Haret”  

Rezumat: Expoziţia manuscriselor facsimilate 

eminesciene, ediţie coordonată de Academia Română şi a 

celor 16 unităţi CD-ROM ale ediţiei, Expoziţie tip info-

touch - cu volume din opera şi critica eminesciană, în 

limba română şi alte limbi, Audiţii din opera eminesciană susţinute de voci din 

fonoteca de aur a Radiodifuziunii Române Proiecţii de filme documentare – 

producţie MCC şi Editura Video despre viaţa poetului. Expoziţie de  patchwork, ( 

tablouri confecţionate din materiale textile, simbolizând diferite poezii, motive sau 

teme eminesciene). Autori: Elena Ghioc, Adina Popescu, Maria Bornikoel 

(Germania), Dodi Râpeanu. Microrecital Corul Mica Pastorală, condus de 

prof.dr. Dumitru Săndulachi, Moment liric: punere în scenă a scrisorilor de dragoste Veronica Micle Eminescu; 

Atelier de lectură - poezia eminesciană; Prezentare Ce ne-ndeamnă, ce ne cheamă?...- modelul Eminescu, 

profesor Marcu Livia şef catedră limba română Liceul Pedagogic „Spiru Haret”  

Nr. participanţi: 78+56+18, Exp. carte: 3, Documente expuse:290doc+15 CD, Altfel de  expoziţii:2 

 

 

„Melancolii eminesciene” 

Locaţie Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada 14 ianuarie - 23 ianuarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 
Colaboratori/Parteneri: Şcoala nr. 3 Focşani, Grădiniţa nr. 11 

Rezumat: Expoziţie de carte curentă din scrierile autorului; Expoziţie de 

desene „Melancolii eminesciene”; Moment literar realizat de elevii de la Şcoala 

nr. 3 Focşani, şi Grădiniţa nr. 11 Expoziţie de carte " Noutăţi editoriale pentru 

preşcolari”.  

Expoziţie carte " Cărţile copilăriei" Nr. participanţi: 25 Expoziţii de carte: 2                                                                                                                                                                 

Documente expuse:25 Altfel de expoziţii:1                                                                                   

               

 

 

Locaţie Filiala Sud : Eminescu prin ochi de copil 

Organizator Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  
Colaboratori/Parteneri Şcoala „Nicolae Iorga”, biblioteca Şcolii „Nicolae 

Iorga”Focşani 

Rezumat: Expoziţie de carte; Expoziţie de desene cu tema Eminescu prin ochi de 

copil; Scenetă şi concurs de recitări. Acţiunea s-a desfăşurat în paralel şi la Şcoala 

„Nicolae Iorga”.La sediul Filiala Sud  prezentare power-point Mihai Eminescu 

unde au fost prezenţi elevi, părinţi şi profesori ai Scolii „Nicolae Iorga” Focşani. 

Nr. de participanţi:37, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:30, Altfel de expoziţii:1 

 

 



PROGRAM - Biblioteca Dăruieşte- Penitenciarul Focşani 
Locaţie: Penitenciarul Focşani 

Perioada: 15 ianuarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori/Parteneri: Penitenciarul Focşani 

Rezumat: Prin Programul „Biblioteca Dăruieşte”donaţie de carte pentru Biblioteca 

Penitenciarului, iniţiind astfel o colecţie de carte pentru persoanele private de 

libertate.Nr. de participanţi: 30 

 

 

Savanţi, ştiinţă şi islam la cluburile de arabă şi turcă 

Locaţie: Centrul de limbi străine 

Perioada: 23 ianuarie 

Organizatori: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Rezumat: A cincea întâlnire a cluburilor de arabă şi turcă şi a discuţiilor pe 

teme de cultură şi civilizaţie islamică, predarea celor două limbi orientale dar şi 

incursiunile în cultura şi civilizaţia islamică. Invitaţi dl. Dr. Abu Al-Ola Al-

Ghaithi  - Preş. Centrul Cultural Islamic “Islamul Azi” şi Demirel Gemaledin - Director Liga Islamică şi 

Culturală, filiala Bucuresti. Tema „Mari savanţi musulmani şi contribuţia lor la dezvoltarea ştiinţelor universale”. 

Expoziţie de carte intitulată Ştiinţa şi islam.      Nr. de participanţi: 50, Expoziţii de carte: 1, Documente 

expuse:26, Altfel de expoziţii: 1 

  

24 Ianuarie 1859” – moment istoric memorabil 

Locaţie: Sala de lectură  

Perioada: 24 ianuarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori/Parteneri  

Rezumat: „24 Ianuarie 1859” –moment istoric memorabil” Biblioteca expune cele 

mai importante cărţi vechi şi curente precum şi materiale documentare pe tema 

Unirii din colecţiile pe care le deţine. 

Expoziţii de carte:1, Documente expuse: 29 

                  Altfel de expoziţii:1 

 

  

 

Documente originale din Fondul documentar Leon Kalustian 

Locaţie Sediul Central   
Perioada 24 ianuarie 

Organizator Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Colaboratori/Parteneri: Ioan Codreanu – nepotul scriitorului 

Rezumat:  24 ianuarie 2010 marchează 20 de ani de la moartea publicistului şi 

scriitorului Leon Kalustian şi au fost  expuse cu această ocazie documente 

originale din Fondul documentar Leon Kalustian: fotografii de familie, acte, 

scrisori, diplome aparţinând acestuia. Fondul documentar Leon Kalustian a fost donat Bibliotecii Judeţene 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea de domnul Ioan Codreanu, nepotul de soră şi legatarul testamentar a publicistului 

vrâncean. 

Expoziţii de carte:1, Documente expuse:27, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 



150 de ani de la naşterea scriitorului rus  

Anton Pavlovici Cehov 

Locaţie Sediul central şi Sala de lectură 

Perioada 29 ianuarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Expoziţii de carte opere, teatru, schiţe, critică literară, citate celebre, 

precum şi o biobibliografie selectivă. Expoziţiile au fost deschise publicului larg, 

timp de două săptămâni, în holul Sediului Central şi la Sala de lectură. 

Expoziţii de carte: 2, Documente expuse: 44 doc, Altfel de expoziţii: 1 

 

 

Inaugurarea oficială a fondului de carte în limba română în 

Tivoli-Italia 
Locaţie: Tivoli- Italia  

Perioada: 29 – 31 ianuarie 

Colaboratori/Parteneri: Consiliul Judeţean Vrancea, profesor pictor Octavian 

Ovidiu Opaiţ, Asociaţia Socio – Culturale Italiană – Română NOLIMES, Filiala 

„Casa dei Diritti Sociale” Tivoli, Primăria Tivoli, Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma. 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a donat  Bibliotecii 

“Maria Coccanari di Fomari” din Tivoli, în anul 2009 peste 300 de cărţi în limba 

română. Pe 29 ianuarie 2010, cu ocazia inaugurării oficiale a Proiectului Biblioteci în 

lume, o delegaţie a Bibliotecii Judeţene a fost prezentă la Tivoli, la invitaţia oficialităţilor italiene a oraşului 

Tivoli.  

La inaugurarea proiectului şi a donaţiei bibliotecii au participat oficialităţi 

ale oraşului Tivoli, ai Provinciei Roma, ai Bibliotecii Nazionale Centrale di 

Roma, scriitori, numeros public român si italian deopotrivă. În iniţierea şi 

organizarea acestor manifestări, au fost implicaţi d-na Adriana Jugaru- preşedinte 

al Asociaţiei Socio – Culturale Italiană – Română NOLIMES, dl. Pino Zarbo- 

coordonator al filialei „Casa dei Diritti Sociale” Tivoli şi Riccarda Tulli -

reprezentant al Primăriei Tivoli. 

Delegaţia bibliotecii a dăruit, cu această ocazie, albume de prezentare a Judeţului Vrancea, DVD-uri de 

prezentare a bibliotecii, tuşe picturale reprezentând viaţa şi opera lui Duiliu Zamfirescu – realizate de profesor 

pictor Octavian Ovidiu Opaiţ, cărţi ale scriitoarei de origine română, Herta Muller - laureată a Premiului Nobel 

pentru Literatură, în anul 2009.  Nr. de participanţi: 120, Documente donate: 300, Altfel de expoziţii:1 

 

Expoziţii tematice 
Locaţie Secţia pentru copii şi tineret 
Expoziţie de carte " Ziua Unirii "  

Expoziţie de desene " 151 de ani de la Unire" 

Expoziţie de carte şi desene " I.L Caragiale -  Momente şi schiţe" 

 

Cluburi 

Locaţie:  Centrul de limbi străine 

Perioada: luna ianuarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  
Rezumat: Centrul de Limbi Străine pe lângă un fond consistent de carte în limba 

străină din toate domeniile, oferă  în mod gratuit utilizatorilor săi cu ajutorul 

profesorilor voluntari. Cluburi de engleză, franceză, arabă/turcă, desen. Nr. de 

participanţi: 78 



 

Februarie 

 

 

PROGRAM Biblioterapia            

Biblioteca la clubul seniorilor 
Locaţie: Sediul Clubului Seniorilor 

Perioada: 25 februarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană        
Colaboratori/Parteneri: Clubului Seniorilor 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană "Duiliu 

Zamfirescu" Vrancea, a organizat la sediul Clubului Seniorilor, joi 25 februarie, 

ora 10, un Program pentru pensionari, membrii ai clubului. Evenimentul a avut loc cu ocazia Dragobetelui şi a 

fost realizată cu sprijinul colaboratorilor, elevii Hanganu Răzvan şi Kila Georgian ai Şcoalii "Ştefan cel Mare şi 

Sfânt" Focşani. Bibliotecarii au prezentat membrilor clubului o serie de cărţi din colecţia Romanul de dragoste şi  

materiale ce prezintă obiceiurile româneşti de Dragobete. Nr. de participanţi: 120, Expoziţii de carte: 1, 

Documente expuse:75 

 

Relansarea în 2010, participarea şi promovarea la implementarea  

Proiectului „Să ne  întoarcem privirea către ei” 

Perioada: 1 februarie - 30 ianuarie 2011   

Organizatori: - Revista DADAlog şi Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 
Colaboratori/Parteneri: –  Unităţi de învăţământ din Judeţul Vrancea 1 februarie - 30 

ianuarie 2011 

Rezumat: Proiectului „Să ne  întoarcem privirea către ei” iniţiat de Revista DADAlog şi 

în care biblioteca este partener, sprijinind elevii cu situaţie foarte bună la învăţătură, dar 

provenind din familii defavorizate, să beneficieze de sprijin material din partea sponsorilor.  

 

 

 

Expoziţii tematice 

Locaţie Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada:  februarie 

Expoziţie de carte:"Micii mei prieteni” 

Expozitie de desene: "Întâlnire cu poveştile” 

Expoziţie de carte: "Poveştile copilăriei” 

Expoziţie de carte: "Antologii literare pentru 

clasele I-IV" 

 

 

Cluburi 

Locaţie: : Centrul de limbi străine 

Perioada:  februarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  
Colaboratori/Parteneri:elevi şi profesori voluntari,  

Rezumat: Centrul de Limbi Străine pe lângă un fond consistent de carte în limba străină din toate domeniile, 

oferă  în mod gratuit utilizatorilor săi cu ajutorul profesorilor voluntari Cluburi de engleză, franceză, 

arabă/turcă, desen.   Nr. de participanţi: 56 

 



 

 

 

27 februarie - “O viaţă mai sănătoasă 

pentru tine şi familia ta!” 

Locaţie: Centrul de limbi străine 

Perioada:27 februarie 

       Organizator: Biblioteca Judeţeană     

                                                      „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori/Parteneri: Prof. Academician Ovidiu Bojor, Prof. biolog Gîsculescu, Asociaţia Surori 

Musulmane, Centrul Cultural-Islamic Bucureşti, Centrului Cultural “Islamul Azi”,  

Rezumat: Conferinţă organizată de Asociaţia Surori Musulmane în parteneriat cu Centrul de Limbi Străine din 

cadrul Bibliotecii Judeţene Vrancea; Tema: “O viata mai sanatoasa pentru tine si familia ta” prof Ovidiu Bojor. 

Tema: “Remedii din medicina profetica”Tema:“Sanatatea noastra in viziunea Islamului” dr Abu Al-Ola Al-

Ghaithi, Pres. Centrului Cultural “Islamul Azi” - dl Demirel Gemaledin, Director al Centrului Cultural-Islamic 

Bucuresti. Lansare de carte: “Medicina profetica” – Asociaţia Surori Musulmane. Prezentare de 

carte:"Varancha la Nerej si energiile sale", Editura Paco, Bucuresti, 2009 Prof. biolog Gisculescu; Film-

documentar importanţa sănătăţii  

Nr. de participanţi:, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse: 30, Altfel de expoziţii:1  

 

 

Martie 

 

Terra, suntem copiii tăi 

Locaţie: Filiala Sud  

Perioada: 1-15 martie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa nr.1, S.C. Remat Vrancea SA, CCD, Agentia 

de protectie a mediului, Ocolul Silvic, Primaria Focsani, S.C. Divori Prest SRL. 

Rezumat: Filiala Sud a fost gazda vernisajului unei expoziţii de lucrări, martisoare si 

felicitari, expozitie ce a avut loc cu ocazia  lansării proiectului Terra, suntem copiii tai  

Nr. de participanţi:50, Expoziţii de carte: 1 , Altfel de expoziţii: 1  

  

 

Din dor de primăvară 
Locaţie: : HYPERMARKET CARREFOUR - PROMENADA MALL  

Perioada: 4 martie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea - Secţia pentru 

Copii şi Tineret 

Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa cu program prelungit Nr. 1,  Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 18 Şcoala ”Duiliu Zamfirescu” Focşani, Maricica Cărbunaru – elevă în 

clasa a XII-a la Colegiul Naţional ”Al. I. Cuza”  

Rezumat: Evenimentul a  marcat sosirea primăverii şi a 

cuprins: Povestea mărţişorului, Sceneta ”Ghiocelul 

mofturos”, Scenetă hazlie ”Dl. Goe”, program de    

cântece şi poezii, dans sportiv: samba. Copii participanţi au 

oferit mărţişoare tuturor doamnelor şi domnişoarelor prezente. Împrumut la 

domiciliu – serviciu in exterior.      Nr. de participanţi: 150, Altfel de expoziţii:1 

 



 

Vis de Primăvară 

Locaţie: Sediul central 
Perioada: 1-15 martie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  
Colaboratori/Parteneri: Penitenciarul Focşani,Centrul de Zi Dănuţ, Centrul de 

educare incluzivă „Elena Doamna” Focşani, Palatul Copiilor Focşani, Şcoala 

„Anghel Saligny”, Şcoala „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Şcoala „Nicolae Iorga”, 

Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, Grădiniţa nr.1, Grădiniţa nr. 2, Grădiniţa 

nr.13, Grădiniţa nr.8, Grădiniţa nr.16, Grădiniţa Garoafa, Grădiniţa Jorăşti, 

Grădiniţa Vînători, Şcoala cu clasele I-VIII Vînători, profesor desen Dănilă 

Mihaela. 

Rezumat: Expoziţie personală de pictură: „Tărâmul fermecat al culorilor” - 

Saragea Paula Denisa;  

Expoziţie de mărţişoare şi felicitări „Vis de primăvară” - realizată  de 

colaboratori; Program de poezii cântec şi dans 

- copiii de la Centrul de zi Dănuţ –Broşteni şi Centrul de educaţie incluzivă 

„Elena Doamna” Focşani; Expoziţie de mărţişoare şi felicitări – persoanele 

private de libertate din Penitenciarul Focşani, înscrişi în Programul „Terapie 

ocupaţională”. La manifestare au fost alături de bibliotecă, cadre didactice, copii, 

elevi şi persoane din cadrul Penitenciarului Focşani. Nr. de participanţi:128, 

Altfel de expoziţii: 3 

 

 

Cu şi despre femeie 

Locaţie: Centrul de limbi străine   
Perioada: 5- 8 martie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 
Colaboratori/Parteneri: Consiliul Local al Tinerilor din cadrul 

Primăriei Municipiului Focşani, Asociaţia POTPOURRI 

Rezumat:  Program de cântece dedicate mamei interpretate de elevi şi 

membri ai CLT. Workshop “Femeia în contemporaneitate” susţinut de 

Anne Marie Popa, consilier psihologic. Pe străzile oraşului în jurul 

prânzului:au fost dăruite flori unui număr de 400 de doamne şi 

domnişoare focşănene, de către membrii CLT., Nr. de participanţi: 120 

 

 
Ziua Internaţională a Francofoniei 

Locaţie: Centrul de limbi străine   
Perioada:19 martie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Şcoala nr. 1 din Bordeasca Veche - prof. Steluţa 

Bătrânu- voluntar 

Rezumat: Biblioteca a sărbătorit Ziua Internaţională a Francofoniei prin lectură, 

alături de elevii Şcolii nr. 1 Bordeasca Veche. Vizită la biblioteca, au fost înscrişi, au împrumutat cărţi în limba 

franceză. Program artistic în limba franceză, dedicat francofoniei. Expoziţie deschisă, intitulată „Francofonia 

pe înţelesul copiilor”. 

Nr. de participanţi:21, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:25 

 

 



 

 

Ziua Internaţională a Teatrului la bibliotecă 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 26 martie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  
Colaboratori/Parteneri: Şcoala „Duiliu Zamfirescu” Focşani, prof. 

Pompilia Bărbosu 

Rezumat: Ziua Internaţională a Teatrului: dramatizare a poveştii Răţuşca 

cea urâtă de H.C. Andersen;dezbatere Societatea, oglinda perfectă?; 

Expoziţie interactivă, unde aceştia au descoperit la raft, cărţi cu personaje asemănătoare celor din povestea 

Răţuşca cea urâtă; Vizionare la Sala Multimedia a piesei de teatru 

 O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale. 

Nr. de participanţi:60, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:25, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

Icoana,  ”Sufletul credinţei” 

Locaţie: Sediul central:Holul mare 
Perioada: 29 martie - 15 aprilie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  
Colaboratori/Parteneri: pictor  Octavian-Ovidiu Opaiţ. 

Rezumat:Expoziţie de artă iconografică  Icoana,  ”Sufletul credinţei” realizată 

de profesor pictor  Octavian-Ovidiu Opaiţ.; Expoziţie de carte veche, religioasă, din fondul  de Carte  veche şi 

tradiţională.   Nr. participanţi:32, Expoziţii carte:1, Documente expuse:25, Altfel  expoziţii:1 

 

 

 

Sărbătorile Pascale 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret  
Perioada: 29 martie  -2 aprilie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  
Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa Nr. 2, Grădiniţa cu P.P. Nr. 2, Grădiniţa Nr. 

6, Grădiniţa cu P.P. Nr. 1, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Şcoala „Al. Vlahuţă”, 

Centrul Educaţional de Zi din cadrul DGASPC Vrancea şi Centrul de Zi Dănuţ 

din Broşteni,  

Rezumat:Luni, 29 martie - Expoziţie de lucrări cu teme pascale, realizate cu acest prilej; Miercuri 31 martie - 

Expoziţie de ouă încondeiate cu diferite materiale (ghips, mălai, griş, acuarele). Moment dedicat acestor 

sărbători; Joi, 1 aprilie - Expoziţie de ouă, icoane şi desene cu teme pascale şi au prezentat un recital de 

cântece religioase.Nr. de participanţi: 65, Expoziţii de carte:2, Documente expuse:19, Altfel de expoziţii:3 

 

Expoziţii tematice 
Locaţie: Sediul central -  împrumut 
Perioada:  martie 

Expoziţie:Terapii naturiste ;Documente expuse:12 

Expoziţie:Feminism; Documente expuse:10 

Expoziţie:Obiceiuri de Paste in Vrancea ;Documente expuse: 34; Altfel de 

expoziţii:1 
 



Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret  
Expoziţie:  " Lecturi de primăvară" 

Expoziţie: Expoziţie de carte Ziua Francofoniei 
Expoziţie: Vin Floriile cu soare - Grad. Nr. 2- 

Expoziţie: Expozitie desene Primăvara face pozne - bibl. Roxana Facaoaru 

 

 

 

 

Cluburi 

Locaţie: : Centrul de limbi străine 

Perioada:  martie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri:elevi şi profesori voluntari,  

Rezumat: Centrul de Limbi Străine pe lângă un fond consistent de carte în limba 

străină din toate domeniile, oferă  în mod gratuit utilizatorilor săi cu ajutorul 

profesorilor voluntari Cluburi de engleză, franceză, arabă/turcă, desen..   Nr. de participanţi: 132 

 

 

 

Aprilie 

 

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret  

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 2 aprilie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu”  

Colaboratori/Parteneri: Şcoala cu clasele I-VIII 

„Duiliu Zamfirescu, Grădiniţa nr. 18 

Rezumat: Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret, data naşterii 

scriitorului Hans Christian Andersen: Expoziţie de carte Există un tipar al poveştilor? Excursie prin bibliotecă 

şi universul basmelor, de lectura unor poveşti;Expoziţie de carte din opera scriitorului. 

Nr. de participanţi: 48, Expoziţii de carte: 2, Documente expuse:25, Altfel de expoziţii:1 

 

 

2 aprilie: PROGRAM - Biblioteca Dăruieşte- Penitenciarul Focşani 
Locaţie: Penitenciarul Focşani 

Perioada: 2 aprilie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori/Parteneri: Penitenciarul Focşani 

Rezumat: Prin Programul „Biblioteca Dăruieşte”o nouă  donaţie de 275 de volume pentru Biblioteca 

Penitenciarului,  contribuind la colecţia iniţiată în ianuarie pentru persoanele private de libertate. 

Nr. de participanţi: 30 

 

 

 

 



8 aprilie - Ziua Internaţională a romilor 

 
Locaţie: Sala Polivalentă 

Organizator: Prefectura Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Inspectoratul Şcolar Vrancea, Biblioteca Judeţeană, Partida 

Romilor 

Rezumat: Ziua Internaţională a Romilor,  cu aceasta ocazie Prefectura Vrancea 

Inspectoratul Şcolar, împreună cu Partida Romilor - filiala Vrancea, au desfăşurat un 

spectacol la Sala Polivalenta din Focşani. Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

prin Secţia pentru Copii şi Tineret a prezentat o expoziţie de carte despre integrarea 

romilor  şi carte pentru copii. 

Expoziţii de carte:1, Documente expuse:65, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

Şi noi putem schimba Terra 

Locaţie: : Secţia pentru copii şi tineret  
Perioada: 22 aprilie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Şcoala „Ştefan cel Mare şi Sfânt „ Focşani 

Rezumat: 30 de elevi din clasa a I  au plantat 2 arbuşti în grădina Secţiei pentru 

copii si tineret. Dezbatere pe tema Şi noi putem schimba Terra; Expoziţie de carte - 

albume cu rezervaţiile naturale ale României. 

Nr. de participanţi:30, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:18,  

Altfel de expoziţii: 1 

 

 

 

 

Pronatura Ziua Internaţională a Pământului 

Locaţie: Filiala Sud 
Perioada: 21 -22 aprilie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Şcoala “N. Iorga” Focşani, Grădiniţa nr. 1 Focşani, 

Grădiniţa nr. 13 Focşani, Grădiniţa nr. 17 

Rezumat: Ziua Pămîntului - Expoziţie de carte. Vizita la bibliotecă. Plantarea 

unor arbuşti realizată de elevi  

Nr. de participanţi: 50, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:, Altfel de 

expoziţii:1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Săptămâna naţională a  bibliotecilor din România 

cu ocazia  Zilei naţionale a bibliotecarului 
19 – 23 aprilie 

 
Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Locaţii: Toate secţiile bibliotecii,  

Locaţii out-door :Grădiniţa nr. 18, Grădiniţa nr. 1, Piaţeta Teatrului „Mr. Gr. Pastia” Focşani, Școala 

Generală Tîrîtu - comuna Poiana Cristei 

Perioada: 19 – 23 aprilie  

Colaboratori/Parteneri:Cenaclului literar „Duiliu Zamfirescu”, Asociaţia 

literară „Duiliu Zamfirescu”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială, 

Librăria „Universul Cărţii”, Teatrul „Mr.Gh. Pastia”, Liceul Pedagogic 

„Spiru Haret”, Grădiniţa nr. 18, Școala „Nicolae Iorga” Grădiniţa nr.1, 

Monitorul de Vrancea 

Nr. participanţi: 400, Expoziţii carte: 7, Documente expuse: peste 500, 

Altfel de expoziţii: 6 

 

 

Luni, 19 aprilie 

Sediul central şi  Sala de lectură 
Lansarea Săptămânii naţionale a bibliotecilor în 

prezenţa bibliotecarilor din bibliotecile publice 

vrâncene şi a numeroşi invitaţi oficiali. 

Aniversare – 100 de numere ale revistei 

„Oglinda literară”. Redactor-șef - Gheorghe 

Andrei Neagu 

Prezentare de carte Ion Lazăr da Coza – Crucea 

umbrelor: povestiri. Focșani: Editura Pallas, 2008. 

 Prezentarea campaniei „O carte pentru un suflet” - donaţii de carte 

pentru copii instituţionalizaţi şi persoane defavorizate social din cadrul 

proiectului „Biblioterapie pentru suflet”  

 Întâlnirea săptămânală a Cenaclului literar „Duiliu Zamfirescu” 

 Lansare de carte:Gheorghe Andrei 

Neagu – Nunta neagră. Râmnicu-Sărat: 

Editura Valman, 2010. 

 Lansare de carte: Romeo-Valentin Muscă – Odobeşti, Oraşul viilor 

domneşti.Focşani: Editura Terra, 2009. 

 VERNISAJ Luceferi ai literaturii române – expoziţie filatelică – asist. 

med. Aurel Lazăr, Asociaţia Filatelică Vrancea,  

prezintă: prof. Teodor Passan, colecţionar 

 

Marţi, 20 aprilie 

 Grădiniţa nr. 18 
Iniţierea Programului „Biblioteca la tine acasă” (Prezentarea colecţiilor şi 

serviciilor bibliotecii în școli și grădinițe) 

Organizator: Secţia pentru copii și tineret 

 

 

 



Miercuri, 21 aprilie 

Filiala Sud 
Campania Pro LECTURA-  Cinci minute de lectură (expoziţie vie în aer liber) 

Prezintă: clasa a V-a A, Școala „Nicolae Iorga” Focşani 

Bibliotecar pentru o oră (cititorii vor fi bibliotecari pentru o oră) 

 

 

 

Secţia pentru copii și tineret 
 Dăruieşte o carte copiilor din Tîrîtu! - finalizarea campaniei 

de donaţie de carte iniţiată de Monitorul de Vrancea în 

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 

 

 

Grădiniţa nr. 1 

„Biblioteca la tine acasă” (Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii în 

şcoli şi grădiniţe).  

Organizator: Secţia pentru copii şi tineret 

 

 

 

 

Sediul central: Sala de lectură  
 Lansare de carte: 

Ștefania Oproescu – Delir în curcubeu. Râmnicu-Sărat: Editura  

Valman, 2010. 

 

 

 

Joi, 22 aprilie 

 Școala generală Tîrîtu, comuna Poiana Cristei 
Dăruieşte o carte copiilor din Tîrîtu! – inaugurarea bibliotecii în satul Tîrîtu, 

comuna Poiana Cristei 

  

 

      Centrul de limbi străine 
Inaugurarea Clubului de cinematografie  

Vizionarea filmului SF englez-francez, 1966 - Fahrenheit 451,  

Ecranizare a romanului omonim al lui Ray Bradbury 

Regizor: François Truffaut 

  

 

Sediul central 
Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii pentru 

elevii Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, prof. coord. 

Ion Stănel și Marcu Livia.  

Participanţi: 50 

 

http://www.cinemagia.ro/actori/francois-truffaut-2031/


 

Vineri, 23 aprilie 

 Piaţeta Teatrului „Mr. Gr. Pastia” 
 Campania Pro LECTURA - expoziţie vie în aer liber 

Lansare de carte: 

Memorie di una dittatura: Raccolta di testimonianze scritte da chi ha vissuto la 

dittatura romena = Amintiri din dictatură: Culegere 

de mărturii scrise către cei care au trăit sub 

dictatura din România. Torino, Italia, decembrie 

2009. Editată de Asociația Culturală Carpatina Onlus.  

                           Coautor: Constantin Drăgoi, cls. a 

XII-a, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”  

Proiectul „Cărţi de luat acasă” încheierea Săptămânii naţionale a 

bibliotecilor  

 

 

 

 

Conferinţa Generală a ANBPR Gura Humorului – 

Suceava, 22 – 24 aprilie 2010 Participarea Bibliotecii Judeţene Vrancea la 

 Târgul de promovare a bibliotecilor  

bibliotecar delegat Liliana Mocanu coordonator Filiala Sud 

 

 

 

 

 

 

Expoziţii inedite în toate secţiile bibliotecii 

Sediul central: Spectacolul cărţilor 

Sediul central: Obiecte găsite în cărţi 

Sala de lectură Lumea este o scenă şi oamenii sunt 

doar actori 

Secţia pentru copii şi tineret - Cartea – poarta 

cunoaşterii 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Expoziţii aprilie 
 

Locaţie: Sediul central -  împrumut 
Expoziţie:  8 aprilie Ziua Internaţională a romilor; Documente expuse:15 

Expoziţie: 12 aprilie Jean De La Fontaine; Documente expuse:10 

Expoziţie: 16 aprilie Invitaţie la lectură; Documente expuse:63 

Expoziţie: 18 aprilie Sfântul Gheorghe în religie; Docexpuse:12;  

Expoziţie: 19 aprilie Comemorare Mircea Eliade; Documente expuse:30; Altfel de 

expoziţii: 1 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Expoziţie: Ziua Pământului – Grădiniţa nr. 18  

 

 

 

 

 

 

Cluburi 

 Centrul de limbi străine 

Perioada: aprilie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri:elevi şi profesori voluntari,  

Rezumat: Centrul de Limbi Străine pe lângă un fond consistent de carte în limba 

străină din toate domeniile, oferă  în mod gratuit utilizatorilor săi cu ajutorul 

profesorilor voluntari Cluburi de engleză, franceză, arabă/turcă, desen, 

cinematografie.Nr. de participanţi: 128 

 

 

 

                 Mai 

 
Japonia rit şi religie la bibliotecă 

Locaţie: Sediul central: Sala de lectură 

Perioada: 5 mai 

Organizator: Biblioteca Judeţeană  

„Duiliu Zamfirescu” 

Colaboratori/Parteneri:  dr. Carmen Săpunaru Tamas 

Rezumat: Conferinţă “Trei ani la templu. Rit si religie in Japonia contemporană „ susţinută de lector dr. 

Carmen Săpunaru Tamas.  Prezentare power-point  a ritualurilor budiste din templul Gatsuzouji. Expoziţie 

de fotografie rituală Trei ani la templul Gatsuzouji. Expoziţie de carte Japonia în texte, imagini şi călătorii. 

Nr. de participanţi: 58, Expoziţii de carte:1, Documente expuse:45, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 



EUROPA – CASA MEA 

Locaţie: Secţia pentru copii și tineret  
Perioada: 7 mai 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu”  
Colaboratori/Parteneri: Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea 

Rezumat: Debutul Programului Biblioterapie pentru 

suflet prin care ne-am propus desfăşurarea unor 

activităţi comune educative, bazate pe lectură şi carte, 

de promovare a culturii şi integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi şi a celor 

defavorizate social, în comunitate. Proiectul EUROPA – CASA MEA prilejuit de Ziua Europei s-a derulat prin 

lecturi, jocuri surpriză, expoziţie de carte şi prezentări multimedia. Nr. participanţi:40, Expoziţii carte: 2, 

Documente expuse:115, Altfel de expoziţii:2 

 

 

Noi şi Europa în bibliotecă  

Locaţie: Filiala Sud 
Perioada: 7 mai  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Grădiniţa nr. 17 

Rezumat: NOI ŞI EUROPA- Din proiectul de colaborare Cartea, prietena mea, a 

marcat Ziua Europei prin vizita elevilor, expoziţie de pictură şi expoziţie de 

carte şi discuţii libere cu tema NOI ŞI EUROPA 

Nr. de participanţi: 35, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:12, Altfel de expoziţii:1 

 

Program: Biblioterapie pentru suflet 
Locaţie: Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională-Odobesti, Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap-Odobeşti 

Perioada: 18 mai 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Vrancea 

Rezumat: Debutul programului Biblioterapie pentru suflet  şi în Centrul de 

Integrare prin Terapie Ocupaţională şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

pentru Persoane cu Handicap-Odobeşti prin  vizita de iniţiere şi cunoaştere a posibilităţilor de implementare a 

acestui program şi stabilirea de comun acord a unui program de activităţi. Nr. de participanţi:168 

 

 

Concursul internaţional de fotografie  „150 ani Italia Mare” 
Perioada: 5- 31 mai 

Colaboratori/Parteneri: Ministerul Educaţiei din Italia, La Fabbrica- agenţie pentru programe educative în şcoli 

din Italia, Diana Pavel  

Rezumat: PROMOVARE la nivel local al Concursului internaţional de fotografie  „150 ani Italia Mare” 

(150 anni Grande Italia)  un concurs dedicat şcolilor din România, organizat de Italia cu ocazia sărbătoririi a 150 

de ani de la Unirea Italiei. Acest concurs de fotografie made in Italy şi italienitate în România s-a adresat tuturor 

claselor de elevi cu vârste între 8 şi 19 ani şi este organizat de Ministerul Educaţiei din Italia şi de către La 

Fabbrica, cea mai mare agenţie din Italia pentru programe educative în şcoli. Nr. de participanţi: 30 

 

 

http://bibliotecafocsani.wordpress.com/2010/05/10/noi-si-europa/
http://bibliotecafocsani.wordpress.com/2010/05/10/noi-si-europa/
http://bibliotecafocsani.wordpress.com/2010/05/10/noi-si-europa/


Târg de impresii de lectură ediţia a II-a 
Locaţie: Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 

Perioada: 20 mai 

Organizatori: Liceul Pedagogic „Spiru Haret 

Colaboratori/Parteneri: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  

Rezumat: Marcarea  Zilelor Liceului Pedagogic, unde bibliotecarii şi profesorii 

au jurizat şi premiat în cadrul Tărgului de impresii de lectură cele mai bine 

prezentate şi originale impresii de lectură; Atelier de lectură; Dezbateri pe 

tema importanţei lecturii. 

Nr. participanţi:125, Expoziţii carte:1, Documente expuse:35,Altfel  de 

expoziţii:1 

 

Lansare de carte  „Focşanii – O istorie în date şi mărturii” 

 Locaţie: Sala de lectură  

Perioada: 21 mai 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Lansare de carte  a profesorului de istorie Cezar Cherciu, care a pregătit 

pentru comunitatea vrânceană cartea „Focşanii – O istorie în date şi mărturii (sec. XVI- 

1950)”, apărută la Editura Andrew, 2010, prefaţă semnată de academicianul Valeriu D. 

Cotea. 

Invitaţi: prof. Radu Ştefan -  director al Colegiului Economic „M. Kogălniceanu” şi prof. 

Gheorghe Zaharia. 

Nr. de participanţi: 43, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:65 

 

 

Expoziţii tematice 

Locaţie: Sediul central -  împrumut 
Expoziţie: 9 mai Ziua  Europei în colecţiile Bibliotecii Judeţene; 

 Doc.: 25; Altfel de expoziţii:1 

Expoziţie: 13 mai Marin Preda; Documente expuse:35;Altfel de expoziţii: 1 

Expoziţie: 20 mai  Tudor Arghezi în texte;Documente expuse:1;Altfel de 

expoziţii:1 

 

 

 

Vizită colectivă:27 mai Programul Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii: 

Liceul Nr. 3 Focşani; Nr. de participanţi:12 

Vizită documentară: 26 mai 

CDI   Şcoala „N. Iorga” Focşani 

 

Cluburi 

Locaţie: : Centrul de limbi străine 

Perioada: mai 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri:elevi şi profesori voluntari,  

Rezumat: Centrul de Limbi Străine pe lângă un fond consistent de carte în limba 

străină din toate domeniile, oferă  în mod gratuit utilizatorilor săi cu ajutorul 

profesorilor voluntari Cluburi de engleză, franceză, arabă/turcă, desen, 

cinematografie. Nr. de participanţi: 122 



IUNIE 

 

 
COPILĂRIA – DRUM CU PRIORITATE! 

Locaţie: : Secţia pentru copii şi tineret  
Perioada: 1 iunie 

Organizator: Secţia pentru copii şi tineret a Bibliotecii Judeţene 

Iniţiator proiect: bibliotecar Margareta Tătăruş, coordonator al Secţiei pentru 

Copii şi Tineret 

Colaboratori/Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Tineret Vrancea, Primăria  

Municipiului Focşani, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Vrancea, Muzeul Vrancei, Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” 

Focşani, Grădiniţa nr. 1, Grădiniţa nr.6, Grădiniţa nr.18 şi Centrul de Zi pentru 

Copiii Exploataţi prin Muncă din cadrul DGASPC. 

Rezumat: Grupul ţintă al Proiectului “COPILĂRIA - DRUM CU 

PRIORITATE!” a fost format de 70 de copii din mediul rural, cu vârsta 

cuprinsă între 4 şi 14 ani, de la Şcoala din satul Tîrîtu, comuna Poiana Cristei, 

judeţul Vrancea, a căror problemă este izolarea de condiţiile culturale şi de 

civilizaţie de care beneficiază copiii din mediul urban. Scopul proiectului a fost 

facilitarea includerii sociale a copiilor defavorizaţi de la Şcoala din satul Tîrîtu, 

dorind să contribuim la dezvoltarea abilităţilor şi orizontului cultural al acestora, 

de Ziua Internaţională a Copilului. 

  Proiectul “COPILĂRIA - DRUM CU PRIORITATE!” a fost finanţat 

prin programul Inventează-ţi viitorul! al Fundaţiei Dinu Patriciu şi este 

implementat de ECHIPA 7 VORBE,  sub sloganul  “Din 7 VORBE facem 

copilăria un drum cu prioritate!”. Echipa de 7 a pregătit activităţi ce s-au adresat celor 70 de copii(de la 

grădiniţă până în clasa a VIII-a) din satele Tîrîtu şi Pietreanu ale comunei Poiana Cristei, judeţul Vrancea. Cele 

7 ateliere de lectură, jocuri out - door, desene animate, karaoke, creaţii hand – made, cântece de grup au 

fost desfăşurate simultan. Program de divertisment pentru copii: dansuri populare, ţigăneşti, un carnaval 

al personajelor din basme, poezii şi cântece, desene pe asfalt.Sponsori: Hypermarket Carrefour Focşani, 

Farmacia Brifarm Focşani şi Frutti Fresh Buzău 

Nr. de participanţi: 300, Expoziţii de carte:3, Documente expuse:38, Altfel de expoziţii: 5 

 
 

LANSARE DE CARTE - Călătoria lui Orfeu 

Locaţie: Sediul central: Sala de lectură 

Perioada: 4 iunie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri:Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Direcţia 

pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea, Casa Corpului Didactic 

Focşani şi  Şcoala “Alexandru Vlahuţă” Focşani-profesor Elena Fîntîneru, 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Editura Eikon, Cluj. 

Rezumat: Lansarea cărţii Călătoria lui Orfeu - autor Constantin Fântâneru, 

apărută la Editura Eikon – Cluj, 2010. Lansare realizată la iniţiativă şi cu sprijinul nepoatei autorului profesor 

Elena Fîntîneru. Invitaţi: prof. univ. dr. AUREL SASU – critic şi istoric literar,  drd.  MARIAN NENCESCU 

– Biblioteca Metropolitană Bucureşti, VASILE GEORGE DÂNCU – Director editorial Editura Eikon, 

Cluj.Stand de carte Editura Eikon  din Cluj  şi o prezentare  făcută de directorul editorial al acesteia.        

 Nr. de participanţi: 48, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:25 

 

 



 

CAFENEAUA REGIONALĂ ANBPR 
 

Locaţie: Toate secţiile Bibliotecii Judeţene  
Perioada: 7- 9 iunie 

Organizatori: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România (ANBPR) şi International Research & Exchanges Board (IREX 

România), Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România – ANBPR  a organizat  în intervalul 7 - 9 iunie 2010, la Focşani, 

prima serie de evenimente interne cu distribuţie regională a acestui an. Această 

ediţie a Cafenelei ANBPR, concept lansat la Conferinţa Asociaţiei în octombrie 2009, ca rezultat al 

parteneriatului dintre ANBPR şi IREX România, a fost  găzduită de  Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea. Cafeneaua ANBPR pentru Zona de Sud-Est este prima manifestare de acest fel dintr-o 

serie de 4 întâlniri regionale, programate să aibă loc pe parcursul acestui an şi reprezintă un concept nou de 

diseminare a informaţiei, folosind ca instrumente dialogul şi dezbaterea într-un spaţiu neconvenţional  de tip 

cafenea. 

 Au participat zeci de reprezentanţi ai bibliotecilor publice din şase 

judeţe, respectiv din Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea 

precum şi reprezentanţi ai ANBPR şi IREX (International Research & 

Exchanges Board),  care au fost şi finanţatorii acestei manifestări. 

 Acest eveniment s-a bucurat de prezenţa  oficialităţilor locale domnul 

Dragoş Petruţ Bârlădeanu -  Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, domnul 

Cătălin Daniel Ocheşelu–consilier la Cabinetul domnului Marian Oprişan 

Preşedintele Consiliului Judeţean, domnului Decebal Bacinschi - Primar al  Municipiului Focşani, domnul 

Dobre Vasile - Viceprimar al  Municipiului Focşani, domnul Florin Micu Iliescu - Director al  Direcţiei 

pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vrancea. 

                    Din program:  
- Introducere. Explicarea metodei de lucru 

- Desfăşurarea discuţiilor la cafenea  

- Prezentarea rezultatelor discuţiilor/Concluzii 

- Sesiune de premiere a directorilor Bibliotecii Judeţene şi a unor cititori de 

excepţie 

- Vizitarea sediilor Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 

- Ceaiul de la Ora 5 – la Secţia pentru Copii şi Tineret   

- Managementul filialelor ANBPR : Întâlnirea  preşedinţilor filialelor ANBPR din regiune S-E 

- Pregătirea şi dezvoltarea profesională 

- Managementul filialei 

- Comunicarea şi schimbul de bune practici în asociaţie 

Nr. de participanţi: 100, Expoziţii de carte: 4,Documente expuse:112, Altfel de expoziţii: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.focsani.info/html/viceprimari.html#1
http://www.vrancea.djc.ro/Personal.aspx?id=2405


Program de prevenire a consumului de produse 

etnobotanice  

Locaţie: : Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 9 iunie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană  
Colaboratori/Parteneri: Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Focşani, Colegiul Naţional „Al. Cuza” 

Rezumat: În urma unui protocol de colaborare, semnat de Biblioteca 

Judeţeană şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Focşani, au 

fost organizate o serie de acţiuni care îşi propun să informeze atât elevii de 

gimnaziu şi liceu, părinţii acestora precum şi comunitatea locală cu privire la 

efectele nocive asupra sănătăţii, consecinţele juridice ale consumului de substanţe etnobotanice cât şi despre 

criminalitatea asociată consumului de astfel de substanţe. Răzvan Candrea, reprezentantul CEPECA a 

prezentat materiale video pe această temă şi va susţine dezbaterea, fiind prezenţi elevii clasei a VII-a, de la 

Colegiul Naţional „Al. Cuza” Focşani. 

Nr. de participanţi:30, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:12, Altfel de expoziţii:1 

 

 

Să ne păstrăm copilăria Proiect internaţional 

Locaţie: : Filiala Sud 

Perioada: 1- 10 iunie 

Organizatori: Grădiniţa nr.1,  Grădiniţa nr.17,  Grădiniţa nr.13, 

Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Rezumat: Proiect internaţional Să ne păstrăm copilăria Ziua copilului, 

Program: Moment artistic; Vizita la biblioteca; Expoziţie de carte şi  

fotografii. Datorită unei bune colaborări cu  Grădiniţa nr.1,  Grădiniţa 

nr.17,  Grădiniţa nr.13, , biblioteca noastră s-a implicat  şi a participat la 

acest proiect care vizează dezvoltarea unor componente educaţionale, morale şi de caracter şi are drept obiective 

stimularea creativităţii participanţilor, conştientizarea pericolelor generate de anumite filme de desene animate, 

jocuri pe calculator etc. Nr. participanţi: 57, Expoziţii carte:1, Documente expuse:25, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

 

Lectură Publică   

Locaţie: : Sala de lectură 

Perioada:11 iunie  

Organizator: Asociaţia Culturală ”Duiliu 

Zamfirescu”, Uniunea Scriitorilor din România 

– Filiala Bacău, Liga Scriitorilor Vrancea. 
Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Rezumat: Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău, a organizat un 

program de Lectură publică, găzduit de Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene 

Vrancea.  

Au lecturat: Adrian Botez, Mircea Dinutz, Gheorghe Mocanu, Virgil Panait. 

Moderatori: Calistrat Costin – Preşedintele Filialei Bacău USR, Gheorghe Andrei Neagu – membru în 

comitetul director USR Bacău. Lansarea volumului „Amprente” semnat de nouă membrii ai Ligii Scriitorilor 

din România, Filiala Vrancea, apărută la Editura Transilvania, Tecuci 2010, ediţie îngrijită de Mariana Vicky 

Vârtosu Nr. de participanţi: 45, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:4 

 

http://danyrolux.blogspot.com/2010/06/sa-ne-pastram-copilaria.html


EMINESCU din sufletul nostru 

Locaţie: Sediul central şi  Sala de lectură 

Perioada: 15 iunie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri:  

Rezumat: Manifestări sub titlul EMINESCU din sufletul nostru - prin care am 

readus în memoria comunităţii noastre opera şi personalitatea marelui poet naţional. 

Pentru public: expoziţii de carte curentă şi carte veche, expoziţii de grafică 

inspirată de opera poetului, audiţii din opera eminesciană susţinute de voci din 

fonoteca de aur a Radiodifuziunii Române, proiecţii de filme documentare, 

moment literar. Nr. de participanţi: 35, Expoziţii de carte: 2, 

Documente expuse: 65, Altfel de expoziţii:2 

 

 

 LANSARE DE CARTE - "Din ţărână se naşte speranţa" 

Locaţie: Sediul central: Sala de lectură  

Perioada: 16 iunie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  

Rezumat: Lansare de carte romanul "Din ţărână se naşte speranţa", de 

Lorian Carsochie, 2010, Editura Minerva. Invitaţi de Ana Munteanu 

Redactor - şef al Editurii Minerva - Bucureşti alături de scriitorul Gheorghe 

Andrei Neagu şi membri marcanţi ai Asociaţiei Culturale Duiliu Zamfirescu. 

Nr. de participanţi:49 

Altfel de expoziţii:1 

 

 

 LANSARE DE CARTE - Semne pe nisip 

Locaţie: : Sediul central: Sala de lectură 

Perioada: 23 iunie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Liceul Pedagogic Spiru Haret Focşani, prof. Livia 

Marcu, Asociaţia Culturală „Duiliu Zamfirescu”, Liga Scriitorilor-filiala 

Vrancea. 

Rezumat: Lansare de carte „Semne pe nisip” volum coordonat de Livia Marcu 

-  profesor de limba şi literatura română la Liceul Pedagogic Spiru Haret Focşani. 

Volumul reuneşte creaţiile elevilor din clasa a XII – a D şi se bucură de o postfaţă 

scrisă de Mariana Vicky  Vârtosu, scriitoare membră a Asociaţiei „Duiliu Zamfirescu” şi Preşedinte al Ligii 

Scriitorilor, filiala Vrancea. Nr. de participanţi: 42 

 

 

Alte expoziţii şi programe 

Locaţie: Sediul central -  împrumut 
Vizită colectivă: 15 iunie Programul Prezentarea colecţiilor şi serviciilor 

bibliotecii:Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani prof. Carmen Ion; Nr. de 

participanţi:26 

Expoziţie: 5 iunie Caragiale e cu noi; Documente expuse:25; Altfel de expoziţii:1 

Expoziţie: 15 iunie Eminescu; Documente expuse: 47  

Expoziţie: 24 iunie Guttenberg – Istoria tiparului; Documente expuse:17; Altfel de 

expoziţii:1 

Vizită documentară: 10 iunie - Biblioteca Paltin 

 



 

Cluburi 

Locaţie: : Centrul de limbi străine 

Perioada: iunie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri:elevi şi profesori voluntari,  

Rezumat: Centrul de Limbi Străine pe lângă un fond consistent de carte în 

limba străină din toate domeniile, oferă  în mod gratuit utilizatorilor săi cu 

ajutorul profesorilor voluntari Cluburi de engleză, franceză, arabă/turcă, 

desen, cinematografie. Nr. de participanţi: 154 

 

 

 

IULIE 

 

Programul Bibliovacanţa, ediţia a II-a. 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada:1 iulie -31 august   

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Cluburi de vacanţă gratuite la BIBLIOVACANŢA. desfăşurate 

zilnic, între orele 13.00 şi 15.00. Începând cu 1 

iulie 2010, la Secţia pentru Copii şi Tineret, a 

început BIBLIOVACANŢA, ediţia a II-a. 

LUNI, Clubul de lectură pentru toţi cei care iubesc poveştile şi a uşurat tema de 

vacanţă a micilor elevi  

MARŢI, Clubul de desen a adus vacanţei mari, culoare şi destindere pentru cei 

care doresc să exerseze această artă.  

MIERCURI, Clubului de fotografie e ziua în care fotografia a adus în viaţa 

copiilor expresivitate, abilităţi şi experienţe noi şi o noua provocare pentru 

Margareta Tătăruş – coord. Secţiei pentru Copii şi Tineret şi proiectul 

eFOTOgrafi@mea. 

JOI, Clubul internauţilor cei care au dorit să 

exploreze lumea noilor tehnologii informaţionale, au 

putut-o face prin jocuri educative, iniţiere în utilizarea 

calculatorului şi a internetului 

VINERI Clubul jucăuşilor  ziua de joc şi joacă sub 

îndrumarea bibliotecarilor. Grădina Secţiei pentru Copii şi Tineret spaţiul în care, 

spiritul de echipă şi distracţia au facut ca weekendul să li se pară lung copiilor. 

Nr. de participanţi:152, Frecventa la cluburi: 759 

 

 

Donaţii pentru victimele inundaţiilor din Moldova 
La iniţiativa Consiliului Judeţean Vrancea, începând cu data de 7 iulie 

2010, s-a lansat o campanie de sprijin pentru victimele inundaţiilor din zona 

Moldova. Bibliotecarii  au contribuit cu alimente, haine şi  bani, dovedind astfel 

că suntem oameni înainte de toate şi prin contribuţia noastră să fim mai aproape 

de cei aflaţi în aceste momente în situaţii limită.  

 

 



 

Tradiţii Culturale Focşănene – Simpozion 

Locaţie: Sediul central: Sala de lectură 

Perioada: 5 iulie  

Organizatori: Ateneul Popular ”Mr. Gh. Pastia”, Biblioteca Judeţeană 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Simpozionul – Tradiţii Culturale 

Focşănene, organizat de Ateneul Popular ”Mr. Gh. 

Pastia” din Focşani în colaborare cu instituţia 

noastră, cu ocazia Zilelor Municipiului Focşani.  

Expoziţii de carte veche şi curentă, carte de referinţă precum şi expoziţii de 

fotografii: Focşanii de altădată, Grădina publică din Focşani, Focşanii – în 

colecţiile Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

 În premieră, la Sala Internet a bibliotecii a fost vernisată expoziţia – Era calculatorului în limbajul plastic al 

oraşului Focşani a pictorului Ovidiu Octavian Opaiţ. Nr. de participanţi: 45,Expoziţii carte:2, Documente 

expuse:157,Altfel expoziţii: 2 

 

Vârstele Muzicii 

Locaţie: Centrul de limbi străine 

Perioada: 6 iulie 

Organizator: Ateneul Popular ”Mr. Gh. Pastia”, Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Rezumat: Debut Proiect VÂRSTELE MUZICII – audiţii şi prezentări. Prezentarea compozitorului Robert 

Schumann de la a cărui naştere se împlinesc 200 de ani. SCHUMANN – creaţia pianistică şi liedul ca gen din 

ciclul SCHUMANN - compozitorul şi creaţia sa. 

Nr. de participanţi:30 

Altfel de expoziţii:1 

 

 

Din America la Biblioteca Judeţeană  

Locaţie: Toate secţiile Bibliotecii Judeţene 

“Duiliu Zamfirescu”  
Perioada: 20 -25 iulie  

Colaboratori/Parteneri: IREX, Meghan Gaherty 

reprezentantă IREX, Bogdan Anichiforesei, Coordonator 

Regional IREX 

Rezumat: Întâlnirea cu Meghan Gaherty, reprezentantă IREX şi absolventă a Facultăţii 

de Biblioteconomie din cadrul  Universităţii din Carolina de Nord. pentru a studia 

impactul pe care proiectele finanţate prin Concursul de Participare Comunitară (CPC) 

din cadrul programului Global Libraries din Romania l-a avut asupra comunităţii. Biblioteca Judeţeană 

Vrancea este prima bibliotecă care este implicată în  acest studiu, pentru proiectele:Clubul de fotografie 

eFOTOgrafi@mea - proiect iniţiat şi câştigat de bibliotecar Margareta Tătăruş, Coordonatoarea Secţiei 

pentru Copii şi Tineret, Biblioteca de cartier – spaţiu de educaţie comunitară - 

proiect iniţiat şi câştigat de bibliotecar Liliana Mocanu, Coordonatoarea Filialei 

Sud.  

Conferinţa de presă cu Meghan Gaherty, reprezentantă IREX,  Bogdan 

Anichiforesei coordonator Regional IREX la care au participat reprezentanti ai 

mass mediei locale  si care au putut discuta direct, cu reprezentanţi ai autorităţilor 

locale domnul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dragos Ionuţ Bârlădeanu. 

Nr. de participanţi: 120, Expoziţii de carte: 2, Altfel de expoziţii: 2 

 
 

http://evenimentefocsani.blogspot.com/2010/07/auditii-muzicale-la-centrul-de-limbi.html


Expoziţii Tematice 

Locaţie: Sediul central -  împrumut 
Expoziţie: 2 iulie Destinaţii de vacanţă; Documente expuse: 25; Altfel expoziţii:1 

 

Cluburi 

Locaţie: : Centrul de limbi străine 

Perioada: iulie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri:elevi şi profesori voluntari,  

Rezumat: Centrul de Limbi Străine pe lângă un fond consistent de carte în limba 

străină din toate domeniile, oferă  în mod gratuit utilizatorilor săi cu ajutorul profesorilor voluntari Cluburi de 

engleză, franceză, arabă/turcă, desen, cinematografie. 

Nr. de participanţi: 15 

 

 

           

AUGUST 

 

 LANSARE DE CARTE - Altoiul râsului  

Locaţie: Sala de lectură 

Perioada: 12 august 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: 

Rezumat: Lansarea cărţii :Altoiul râsului, Editura Brumar scrisă de Lucia 

Cherciu autoare de origine română, născută în satul Pãuleşti, este în prezent 

conferenţiar universitar titular la State University of New York unde predă 

cursuri de Literatură Americană, Compoziţie şi  Gramatica Limbii Engleze. Cartea a fost prezentată de profesor 

Cristina Mazilu, criticul literar Mircea Dinutz, şi scriitorul Gheorghe Neagu – Presedinte al Asociaţiei Culturale 

„Duiliu Zamfirescu”. Debutul cu volumul de poezie Lepădarea de limbă, al autoarei afost găzduit în 2009 tot de 

bibliotecă. Nr. de participanţi:57 

 

 

Expoziţie de PICTURĂ PE EVANTAIE 

Locaţie: : Sediul central 
Perioada:26 august – 10 septembrie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: pictor Octavian Ovidiu Opaiţ 

Rezumat: Vernisaj expoziţie de Pictură pe evantaie. După Tuşe picturale 

Viaţa la ţară –expoziţie lansată la bibliotecă şi donată bibliotecii din Tivoli în 

ianuarie 2010, Icoana,  ”Sufletul credinţei” expoziţie de icoane pe lemn, Era 

calculatorului în limbajul plastic al oraşului Focşani - expoziţia de pictură 

murală grafică, pictorul Octavian Ovidiu Opaiţ revine cu o nouă expoziţie de 

Pictură pe evantaie. Manifestarea s-a bucurat de prezenta iubitorilor de artă. 

Nr. de participanţi:58, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

 



 

Program:Biblioteca de vacanţă 

ediţia a V-a 
Locaţie: Parcul Schuman  

Perioada: 30 august - 03 septembrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Programul  Biblioteca de vacanţă în aer liber a readus în atenţia 

comunităţii noastre cartea şi s-a bazat pe diversitatea tematică a cărţilor expuse 

care au fost pentru toate categoriile  de vârstă, începând de la preşcolari, elevi, 

studenţi, adolescenţi, adulţi şi vârstnici. Comunitatea focşăneană a beneficiat de 

aceleaşi servicii ca şi la sediile bibliotecii: înscriere, împrumut, restituire,  

consultare şi rezervări de titluri. Ajunsă la a V-a 

ediţie, manifestarea a inclus şi sondarea gusturilor de 

lecturǎ,   metode care ne-au ajutat în politica de 

achiziţii. Timp de o săptămână peste 300 de 

focşănenii s-au putut bucura de lectura în aer liber. 

Nr. participanţi:peste 300, Doc. expuse: 200,  

Doc. consultate: 393 

 

 

 

Expoziţii tematice 

Locaţie: Sediul central -  Împrumut 
Expoziţie: 26 august Invitaţie la lectură; Documente expuse: 25 

Expoziţie: 15 august Noutăţi editoriale; Documente expuse: 35 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE 

 

Daruri de carte pentru cititorii nou înscrişi 

Locaţie: Sediul central -  Împrumut  
Perioada: 13 septembrie – 30 octombrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Rezumat: Prin Programul Biblioteca Dăruieşte, fiecare cititor nou înscris a 

primit  în dar, câte o carte la alegere din Colecţia Cotidianul, Editura Univers. 
Scopul acestui program este de a atrage la lectură cât mai mulţi utilizatori, de a 

promova cartea şi de a susţine lectura în rândul tinerilor, respectiv a comunităţii 

vrâncene.  În această perioadă, conform statisticii efectuate la nivelul secţiei 

Împrumut la  Domiciliu Adulţi, au beneficiat de acest program 350 cititori.  

Nr. de participanţi: 350, Documente :350 

 
 

 

 

 

 



Proiectul CINE DECIDE? 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret  
Perioada: septembrie -  noiembrie 2010 

Organizator: Asociaţia Sociograd, Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog 

Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Colaboratori/Parteneri: Liceul de Arte Plastice „Gh.. Tattarescu”, Colegiul 

Tehnic „Edmond Nicolau”, Grupul Şcolar de Transporturi Auto şi Grupul Şcolar 

„G.G. Longinescu”. 

Rezumat: Asociaţia Sociograd Focşani în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea   şi 

Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Vrancea au derulat în perioada septembrie-noiembrie 2010,   

Proiectul CINE DECIDE?. Acest proiect este finanţat de  Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport, în 

cadrul Etapei a II-a a Concursului Local de Proiecte de Tineret, organizat de către Direcţia Judeţeană 

pentru Tineret Vrancea. 

Nr. de participanţi: 56 

 

                                                                                 CLUB IMPACT la BIBLIOTECĂ ! 

Locaţie:  Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 20 septembrie 

Organizatori: Asociaţia Durabilă pentru Dezvoltare „Focul Viu” Focşani  

Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Colaboratori/Parteneri: dl.  Ioan Florea, preşedintele Asociaţiei „Focul Viu” 

Rezumat: Secţia pentru Copii şi Tineret împreună cu Asociaţia Durabilă 

pentru Dezvoltare „Focul Viu” Focşani au deschis la bibliotecă - un nou 

CLUB IMPACT. Înscrierile au avut loc perioada 13-20 septembrie. 

Biblioteca îşi doreşte ca, prin înfiinţarea acestui Club IMPACT, să contribuie activ la dezvoltarea unor 

competenţe necesare tinerilor, pentru a trăi într-o societate democratică şi într-o economie de piaţă competitivă. 

Nr. de participanţi:80 

 

Expoziţii tematice 

Locaţie: Sediul central -  Împrumut 
Expoziţie: 6 septembrie Invitaţie la Lectură Documente expuse: 40 

Expoziţie: 23 septembrie Expoziţie Jurnalul Naţional; Documente expuse: 100 

 

OCTOMBRIE 

 

Săptămânii Prevenirii Criminalităţii 

Locaţie: :  Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 1 octombrie 

Organizator: Compartimentului de Analiză şi  

Prevenire a Criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea, 

Serviciul Rutier Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Şcoala „Al. Vlahuţă” 

Focşani, Şcoala Nr. 7 Focşani 

Rezumat: Săptămânii Prevenirii Criminalităţii. Vernisaj  expoziţie de desene cu tema „Şi noi ştim să 

circulăm corect!” realizată de elevi. Premii şi diplome şi dulciuri de reprezentanţii IPJ Vrancea. Copiii au avut 

parte şi de o surpriză făcută de reprezentantul Serviciului Rutier IPJ Vrancea, care i-a primit pe aceştia în 

maşina de poliţie, arătându-le dotările şi explicându-le cum funcţionează . 

Nr. de participanţi: 58, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:19, Altfel de expoziţii:1 



 

Biblioteca Vie 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 2-3 octombrie 

Organizatori: Consiliul Local al Tinerilor, Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu”  

Rezumat: Consiliul Local al Tinerilor Focşani în parteneriat cu  Biblioteca 

Judeţeană,  au organizat prima ediţie a Bibliotecii Vii din Focşani, proiect 

naţional, desfăşurându-se până acum şi în oraşele Bucureşti Timişoara, Arad, 

Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Craiova, Bacău, Tulcea, Piatra Neamţ, Mediaş. 

Biblioteca Vie funcţionează ca o biblioteca obişnuită – cititorii vin şi împrumută cărţi pentru o perioada 

limitată de timp. Însă aspectul cel mai important îl reprezintă CĂRŢILE din biblioteca vie, care sunt de fapt 

OAMENI, PERSONALITĂŢI din diverse domenii şi cu diferite experienţe de viaţă. Nr. de participanţi:32  

 

 

 

Vernisaj de pictură Călătorind pe o rază  

Locaţie: Sediul central 
Perioada: 6 octombrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Vernisaj expoziţia de pictură Călătorind pe o rază realizată de Diana 

Sava. Ai fost expuse 25 de lucrări la vernisaj participând iubitorii de artă şi 

colaboratori ai bibliotecii autoarea Diana Sava fiind la a doua expoziţie personală 

găzduită de bibliotecă.      Nr. de participanţi:52, Altfel de expoziţii: 1 

 

Expoziţie de carte cu ocazia vizitei  

Ambasadorului Republicii Populare China  în Panciu 
Locaţie: Liceul “Ioan Slavici “ Panciu 

Perioada: 23 octombrie – 10 noiembrie 

Organizator: Consiliul Judeţean Vrancea 

Colaboratori/Parteneri: Primăria Panciu, Scoala cu cls. I-VIII Panciu, Liceul “Ioan Slavici” Panciu, 

Biblioteca Liceului Ioan Slavici, Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea – Sala de Lectură 

Rezumat: Excelenţa sa, Liu Zengwen, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare China în 

România, a fost  oaspetele oraşului Panciu. Vizita a inclus şi Liceul „Ioan Slavici, unde Biblioteca Judeţeană a 

pregătit o expoziţie de carte dedicată scriitorului Ioan Slavici. Nr. participanţi: 48, Documente expuse: 50 

 

Scrisori către Dora – Facsimile sentimentale 

  Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 28 octombrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Ioan Codreanu - legatarul testamentar şi nepotul 

scriitorului Leon Kalustian. 

Rezumat: Lansare de carte Scrisori către Dora – Facsimile sentimentale, 

Editura Andrew Focşani, 2010  tipărită cu sprijinul instituţiei noastre. Editorul şi 

prefaţatorul acestei cărţi este domnul Ioan Codreanu - legatarul testamentar şi 

nepotul scriitorului Leon Kalustian. Instituţia bibliotecii s-a implicat în dezvăluirea personalităţii scriitorului şi 

publicistului, începând de la constituirea  Fondul Leon Kalustian şi continuând firesc cu toate care au decurs 

din aceasta şi care au făcut să se contureze şi să aducă în prezent profilul marcant al acestei personalităţi.  

Nr. participanţi: 35, Expoziţii carte: 1, Documente expuse:14, Altfel expoziţii: 1 

 



Rememorări Critice – Lectura  publică  

 in memoriam Duiliu Zamfirescu 

Locaţie: Sediul central -  Împrumut  
Perioada: 30 octombrie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu”   

Colaboratori/Parteneri: Asociaţia  Culturală 

„Duiliu Zamfirescu” , Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 

Rezumat: 152 de ani de la naşterea scriitorului Duiliu Zamfirescu, moment pe care biblioteca noastră la  

marcat prin evenimentul Rememorări Critice. Invitaţi:  scriitorul Ioan Dumitru Denciu prezintă: Poezia lui 

Duiliu Zamfirescu  scriitorul  Mircea Dinutz prezintă:  Romanul Lydda, scriitoarea Ştefania Oproescu prezintă: 

Activitatea Asociaţiei Culturale „Duiliu Zamfirescu” , Prof. Cherciu Cezar Focşaniul lui  Zamfirescu,  

Moment de lectură publică susţinut de bibliotecari şi elevi ai clasei a  IX-a D de la Liceul Pedagogic “Spiru 

Haret” Focşani, coordonaţi de profesor Carmen Ion.  

Nr. de participanţi:25, Expoziţii de carte:1, Documente expuse:45, Altfel  expoziţii:1 

 

 

 

Carnavalul personajelor din basme – ed. A IV-a 

Locaţie: Galeria din hipermarket Carrefour, 
Perioada: 31 octombrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Şcoala „Nicolae Iorga”, Şcoala „Alexandru 

Vlahuţă” 

Rezumat: Filiala Sud a organizat cea de-a IV-a ediţie a Carnavalului 

personajelor din basme, un carnaval în spiritul sărbătorii de Halloween. 

Manifestarea este deja o tradiţie a bibliotecii noastre, ca şi în ediţiile 

anterioare şi în acest an au participat elevii de la Şcoala „Nicolae Iorga” coordonaţi de profesor Cristina Chiriţă 

şi Nicoleta Dănilă şi elevii Şcolii „Alexandru Vlahuţă” din Focşani, coordonaţi de profesor Elena Vîlcu şi Maria 

Măgureanu. Spectacol cu scenete, cântece, poezii, nelipsita paradă a costumelor precum şi tradiţionalii 

bostani de Halloween. 

Nr. de participanţi:200, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

 

CLUB IMPACT la BIBLIOTECĂ 

Locaţie:  Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 20 octombrie 

Organizatori: Asociaţia Durabilă pentru Dezvoltare „Focul Viu”,  Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: dl.  Ioan Florea, preşedintele Asociaţiei „Focul Viu” 

Rezumat: Secţia pentru Copii şi Tineret împreună cu Asociaţia Durabilă pentru Dezvoltare „Focul Viu” 

Focşani au deschis la bibliotecă - un nou CLUB IMPACT. De asemenea cluburile au identificat probleme in 

comunitatile lor si au decis sa se implice in rezolvarea unora dintre ele scriind si implementand mici proiecte de 

interventie in folosul comunitatii. Nr. de participanţi:28 

 

 

 

 

 



Expoziţii tematice 

 

Locaţie: Sediul central -  Împrumut 
Vizită colectivă: 8 octombrie Programul 

Prezentarea colecţiilor şi serviciilor 

bibliotecii:Liceul Pedagogic Focşani, prof. Ion 

Doina; Nr. de participanţi:24 

Vizită colectivă: 15 octombrie Programul 

Prezentarea colecţiilor şi serviciilor 

bibliotecii:Liceul nr.3 Focşani, prof. Simion 

Nataşa; Nr. de participanţi:20 

Vizită colectivă: 28 octombrie Programul Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii:Liceul Pedagogic 

Focşani, prof.Carmen Ion; Nr. de participanţi:25 

 

 

 

NOIEMBRIE 

 

Vizită Centrul Mortenson 

Locaţie: : Toate secţiile bibliotecii 
Perioada: 1 noiembrie 

Rezumat:Vizita reprezentanţilor Centrului Mortenson pentru Programul de 

Training pentru Lideri si Inovatori. Au vizitat secţiile Bibliotecii Judeţene “Duiliu 

Zamfirescu” şi au purtat discuţii cu managerul instituţiei, bibliotecari şi 

coordonatorii de secţii.  

Margareta Tătăruş, coordonator al Secţiei pentru Copii şi Tineret din cadrul 

Bibliotecii Judeţene, se numără printre cei 15 bibliotecari români care au fost 

selectaţi să participe la Programul de Training pentru Lideri şi Inovatori al Centrului Mortenson din 

Statele Unite ale Americii. Programul vizează îmbunătăţirea activităţii şi colaborării dintre bibliotecari şi este 

derulat de Centrul Mortenson. Margareta Tătăruş, împreună cu alţi 14 bibliotecari 

din diverse judeţe ale ţării, va experimenta serviciile oferite în cele mai bine 

cotate biblioteci din Statele Unite ale Americii, chiar peste ocean. Programul se 

va desfăşura în perioada 17 martie – 17 aprilie 2011, la Biblioteca Universităţii 

Illinois, cunoscută drept una dintre cele mai mari bi-blioteci academice ale unei 

universităţi publice de pe teritoriul Statelor Unite, fiind devansată doar de 

bibliotecile universităţilor Harvard şi Yale.  

 

Vârstele muzicii 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret  
Perioada: 2 noiembrie 

Organizatori: Ateneul Popular Maior Gh. Pastia, Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”  

Rezumat:  Program Vârstele Muzicii - Compozitorului Frédéric Chopin. Audiţii din compoziţiile Frédéric 

Chopin este considerat drept unul dintre cei mai prolifici şi influenţi compozitori de muzică pentru pian. 

Proiectul „Vârstele muzicii“ lansat în scopul de a promova marii compozitori ai vremii este iniţiat şi susţinut de 

Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia“, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană . 

Nr. de participanţi:45, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:25, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

 



Deschiderea Centrului de Formare a bibliotecarilor vrânceni 

Locaţie: : Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 8 noiembrie -25 decembrie   

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: IREX, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society), Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) 

Rezumat: Deschiderea Centrului de Formare a bibliotecarilor vrânceni, 

dotat cu echipamente IT donate de IREX, în cadrul programului Biblionet. Inaugurarea a avut loc în prezenţa 

directorului de proiect Paul Baran şi a lui Ovidiu Ana, coordonator training din cadrul fundaţiei IREX, care au 

rămas plăcut impresionaţi şi au felicitat autorităţile locale pentru implicarea şi sprijinul acordat bibliotecii. De 

asemenea, au fost prezenţi membri ai Consiliului Judeţean Vrancea, primari şi bibliotecari din localităţile intrate 

în programul Biblionet, alţi invitaţi şi mass media locală. 

Centrul de formare profesională vizează pregătirea bibliotecarilor vrânceni prin 

cursurile gratuite de utilizare a calculatorului, ca mijloc de informare, educaţie şi 

adaptare a noilor tehnologii la nevoile comunităţilor. Infrastructura donată include 

echipamente şi materiale de curs. Programul „Biblionet – lumea în biblioteca mea” 

este finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates şi are ca scop dezvoltarea unui 

sistem modern de biblioteci publice în România. Nr. de participanţi: 72 

 

 

Ziua internaţională anti tutun 

Locaţie: : Sediul central 
Perioada: 18 noiembrie 

Organizatori: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Vrancea, Asociaţia Sociograd, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, 

DGASPC,  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea, Biblioteca Judeţeană 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Grupul Şcolar "G.G.Longinescu", Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau”, Liceul de Artă „Gh. Tăttărăscu”,  Colegiul Tehnic Auto 

"Traian Vuia" Rezumat:Marcarea Zilei Internaţionale Anti Tutun  prin dezbateri,  prezentări power-point, 

expoziţie de desene cu o tema mai larga a intervenţiei drogurilor în viaţa noastră. Sesiune de înmânări de 

diplome şi medalii pentru elevii participanţi. Au participat: Candrea  Razvan specialist CEPCA, Secară 

Veronica - Asoc. Sociograd, Nedelcu Mioara- DGASPC educator SIRU, Bosnea Remus agent sef principal-

Poliţia de Proximitate.Nr.  participanţi:25, Expoziţii carte: 1, Documente expuse:16, Altfel  expoziţii:2 

 

Proiect LECTURI URBANE –Focşani citeşte!!! 

Locaţie:Focşani centru  

Organizatori: Colegiului Naţional „Al. I. Cuza”, Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Vrancea Biblioteca 

Judeţeană “Duiliu Zamfirescu”, Librăria „Alexandria“ 

Rezumat: Proiectul „Lecturi urbane – Focşani, Citeşte!!!” Elevi ai Colegiului Naţional „Al. I. Cuza” din 

Focşani şi bibliotecari  au atras atenţia asupra importanţei lecturii prin intermediul proiectului „Lecturi urbane – 

Focşani Citeşte!!!”, iniţiat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” şi Direcţia de Cultură. 

Acţiunea s-a derulat în zona Ceasului Rău din Focşani cu sprijinul a 50 de voluntari care au împărţit 

aproximativ 250 de volume. Activitatea s-a desfăşurat sub sloganul „Vino şi tu să ne luăm rămas bun de la 

toamnă împărţind zâmbete şi cărţi cu speranţa că noi vom fi schimbarea!“ 

Nr. de participanţi: peste 300, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

 



Expoziţie de hărţi geografice şi numismatică  

UNIVERSUL MEU 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 19 noiembrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Vernisarea expoziţiei de hărţi geografice şi numismatică 

UNIVERSUL MEU. Autorul expoziţiei este Cristian Cazacu, elev în clasa a 

VI-a B la Şcoala ”Anghel Saligny” Focşani şi este un entuziast cititor al Secţiei 

pentru Copii şi Tineret. Acesta îşi tratează pasiunile cu pasiune şi a expus 

propriile creaţii şi colecţia de monede şi bancnote.  

Nr. de participanţi:30, Expoziţii de carte:1, Documente expuse:12, Altfel de expoziţii:1 

 

 

 

CLUB IMPACT la bibliotecă 

Locaţie: : Secţia pentru copii şi tineret  
Perioada:26 noiembrie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Asociaţia pentru Dezvoltare Durabila ,,Focul Viu" 

Rezumat: Patru Cluburi de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri IMPACT 

funcţioneaza în Vrancea în cadrul proiectului implementat de Asociaţia pentru 

Dezvoltare Durabila ,,Focul Viu" , “Educatia experientiala pentru viata si 

comunitate”. Membrii Cluburilor IMPACT  de la Biblioteca Judeteana 

“Duiliu Zamfirescu”, Liceul “Emil Botta” Adjud, Liceul “Ioan Slavici” 

Panciu, şi Liceul “Spiru Haret” Focsani  s-au întâlnit săptamânal, facilitatorii cluburilor punându-le la dispoziţie 

un Curriculum pentru formarea unor valori morale. Membrii cluburilor IMPACT au o identitate vizuala pe care 

spera sa o impuna in constiinta cetatenilor, tricouri verzi cu sigla IMPACT, rucsaci de scoala, ecusoane, insigne, 

afise, fluturasi, bratari realizate in cadrul proiectului Educatia Experientiala pentru Viata si Comunitate, finantat 

de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei 

Nr. de participanţi:12 

 

 

Proiectul educaţional "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV" 

Locaţie: Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada:23 -28 noiembrie  

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Proiectul educaţional "Săptămâna familiei, săptămâna fără TV" s-

a derulat în perioada 22-28 noiembrie, in scopul de a-i determina pe copii şi pe 

părinţii acestora să îşi concentreze atenţia către alte activităţi precum lectura, 

teatrul sau concursurile de creaţie. În acest proiect biblioteca a fost  alături de 

profesoarele Pompilia Barbosu si Mitria Dumitrache care au vizitat împreună cu 

elevii  Secţia pentru Copii a Bibliotecii Judetene "Duiliu Zamfirescu". Şcolarii au frunzărit cărţile preferate şi au 

avut prilejul să redescopere  lumea cărţilor alături de bibliotecari. Nr. de participanţi:52, Expoziţii de carte: 1, 

Documente expuse:23 

 
 

  

 

 

 



 

Expoziţii şi vizite  

Locaţie: Sediul central -  Împrumut 
Expoziţie: 9 noiembrie - Invitaţie la lectură; Documente expuse: 50 

Vizită colectivă: 11 noiembrie Programul Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii:Liceul Pedagogic 

Focşani, prof. Livia Marcu; Nr. de participanţi:27 

Vizită colectivă: 18 noiembrie Programul Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii:Liceul Pedagogic 

Focşani, prof. Ion Stanel; Nr. de participanţi:25 

Expoziţie: 28 noiembrie - Invitaţie la lectură; Documente expuse: 25 

 

 

DECEMBRIE 

 Cursuri la Centrul de Formare a bibliotecarilor vrânceni 

Locaţie: : Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 8 noiembrie -25 decembrie   

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: IREX, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society), Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) 

Rezumat: Centrul de formare profesională a vizat pregătirea bibliotecarilor 

vrânceni prin cursurile gratuite de utilizare a calculatorului. Programul 

„Biblionet – lumea în biblioteca mea” este finanţat de Fundaţia Bill & Melinda 

Gates şi are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în 

România.  

 

 

 

 

A şasea colecţie de carte românească pentru Castel Madama Italia 
Perioada: 1 decembrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Primăria Castel Madama 

Rezumat: Program Colecţii de carte în străinătate - Donaţie de carte pentru românii din localitatea Castel 

Madama cărţi în limba maternă, pentru comunitatea locală de români. Această donaţie vine în urma iniţiativei 

oficialităţilor locale italiene şi a comunităţii de români  din Castel Madama. Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” a marcat astfel Ziua Naţională a României şi peste hotare. Cea de-a şasea colecţie de carte 

românească pe care Biblioteca Judeţeana Vrancea o înfiinţează în afara graniţelor, reprezintă un demers 

cultural necesar, care ne onorează şi ne obligă totodată, mai ales că am descoperit în localitatea Castel Madama, 

un exemplu de bună înţelegere comunitară între italieni şi români (destul de numeroşi şi în mare parte vrânceni) 

dar si o emoţionantă şi susţinută implicare a voluntarilor români de acolo în conservarea si promovarea limbii, 

tradiţiilor, literaturii si culturii române în general.  

Documente donate: peste 200 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LUNA BUNĂVOINŢEI 

Locaţie: : Sediul central -  Împrumut  
Perioada: 20 decembrie – 20 ianuarie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Rezumat: Lansare Program LUNA BUNĂVOINŢEI. În perioada 20 decembrie - 

20 ianuarie nu au fost percepute penalizări pentru cititorii restanţieri din anii 2006 - 

2010. În acest scop, în holul tuturor secţiilor bibliotecii, au fost  amplasate  cutii în 

care cititorii au putut lăsa cărţile fără nici o formalitate sau amendă. În urma acestui 

program au fost recuperate 15 cărţi care au intrat din nou în circuitul de lectură.  

 

 

Crăciunul din sufletele noastre - la bibliotecă 

Locaţie: Sediul central  
Perioada: 16 - 28 decembrie 

Organizator:Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Şcoala Ştefan cel Mare 

Şcoala nr. 3 şi Grădiniţa nr. 17(11 

Rezumat: În acesta lună a Sărbătorilor de Iarnă, 

biblioteca a fost gazda mai multor manifestări. Program: 16 decembrie  Moment de colinde şi versuri: Cel 

mai iubit Moş. Şcoala nr. 3 şi Grădiniţa nr. 17(11),  20 decembrie  - Să colindăm 

din suflet program de cântece dedicate sărbătorii Crăciunului  

Realizate de elevi ai Şcolii Ştefan cel Mare;Expoziţie de carte – albume de artă 

Iarna văzută de pictorii români -  cărţi din colecţiile Bibliotecii Judeţene Secţia 

Artă. Expoziţie de desene “Crăciunul din sufletele noastre” realizate de elevii de 

la Şcoala Ştefan cel Mare.  Nr. participanţi:112, Expoziţii  carte: 1 

Documente expuse:25, Altfel de expoziţii:2 

 
 

 

Locaţie: : Secţia pentru copii şi tineret 
Perioada: 14 – 20 decembrie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori/Parteneri: Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, Şcoala 

„Ştefan cel Mare”, Şcoala nr. 3 Focşani 

Rezumat: 150 de elevi din clasele a II-a au marcat la bibliotecă - 30 de ani de la 

înfiinţarea Şcolii Ştefan cel Mare şi Sfânt Elevii au împrumutat cărţi, au ascultat 

poveşti de Crăciun lecturate de bibliotecari şi au vizionat filme. Momentul dedicat 

Sărbătorilor de Iarnă susţinut de Şcoala nr.3 în prezenţa părinţilor, profesorilor şi a bibliotecarilor. Program de 

colinde susţinut de elevi ai Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu”. Expoziţie de carte "Uite, vine Mos 

Craciun!"; Expoziţie de desene "La ieslea din Betleem" realizate de bibl. Roxana Facaoaru. 
Nr. de participanţi:193, Expoziţii de carte: 1, Documente expuse:25, Altfel de expoziţii:2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Campania de donaţii Cărţi pentru Canada 

 
Perioada: decembrie2010 – martie 2011 

Organizator: Consiliului de Initiativa al Fundatiei Culturale BIBLIOTECA ROMANEASCA din CANADA  
Colaboratori/Parteneri: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Rezumat: Stabilirea contactelor şi a criteriilor de selectie de carte  in vederea demarării Campaniei de 

donaţii Cărţi pentru Canada, demarată la  invitaţia Consiliului de Iniţiativă al Fundaţiei Culturale 

BIBLIOTECA ROMÂNEASCĂ din Montreal şi care are ca obiectiv înfiinţarea Bibliotecii Româneşti din 

Canada. Numele Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” a fost înscris în  CARTEA DE ONOARE A 

BIBLIOTECII ROMANESTI din Canada ca MEMBRU FONDATOR al BIBLIOTECII si APARATOR AL 

CULTURII ROMANE. Deschiderea oficială a acestei campanii va avea loc vineri 14 ianuarie 2011.  

 

Expoziţii şi vizite  

Locaţie: Sediul central -  Împrumut 
Expoziţie: 9 decembrie - Invitaţie la lectură; Documente expuse: 50 

Vizită colectivă: 16 decembrie Programul Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii:Şcoala Ştefan cel 

Mare, cls a II-a Nr. de participanţi:55 

Vizită colectivă: 20 decembrie Programul Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii: Şcoala nr.3 şi 

Grădiniţa nr.11;  Nr. de participanţi:57 

Expoziţie: 28 noiembrie - Invitaţie la lectură; Documente expuse: 50 

 

 

 

 

 

 

Legendă 

Albastru - Acţiuni out doors 

Roşu - Acţiuni in doors 

Verde închis – Programe/proiecte 

Verde deschis - Campanii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAME 2010 

 1. Biblioteca Dăruieşte:  
Clubul Pensionarilor, Penitenciarul Focşani, Cărţi de luat acasă, Cititori nou înscrişi 

2.Colecţii de carte în străinătate: 
Borgaro - Torinesse, Tivoli, Castel Madama, Canada 

3. Prezentarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii: 
Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, Şcoala nr.3, Grădiniţa nr.11, 

Şcoala „Ştefan cel Mare”, Liceul G.G. Longinescu, Şcoala „Al. Vlahuţă”,  

Şcoala „N. Iorga”, Liceul de Arte” Gh. Tăttărăscu”  

 4. „Biblionet – lumea în biblioteca mea”: 
Inaugurarea Centrului de formare a bibliotecarilor vrânceni  

Cursuri de formare a bibliotecarilor vrânceni 

Cafeneaua ANBPR 

5. Biblioteca de vacanţă 
Ediţia a V-a 

6. Bibliovacanţa 
Ediţia a II-a 

7. Biblioterapie pentru suflet 
Europa – Casa Mea 

O carte pentru un suflet 

Să ne cunoaştem 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu 

Handicap-Odobeşti 

 8. „Biblioteca la tine acasă” 
Grădiniţa nr.1, Grădiniţa nr. 18 

 

PROIECTE 

Luna Bunăvoinţei 

Cărţi de luat acasă 

Europa – Casa Mea 

Copilăria – drum cu prioritate! 

A şasea colecţie de carte românească  Castel Madama Italia 

Lecturi Urbane –Focşan, citeşte!!! 

 

 

CAMPANII 

 „Să ne  întoarcem privirea către ei” 

„O carte pentru un suflet” 

Dăruieşte o carte copiilor din Tîrîtu! 

Concursul internaţional de fotografie  „150 ani Italia Mare” 

“Cărţi pentru Canada” 
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