TÂRGUL DE CARTE, ediţia a X-a
- emblemă a Bibliotecii Judeţene Vrancea -

Târgul de carte, ediţia a X-a, organizat de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” și
Consiliul Județean Vrancea, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, şi desfăşurat la
Focşani în perioada 23 – 26 aprilie 2015, a demonstrat fără drept de apel că vrâncenii iubesc cartea.
Dovadă au fost cei peste 2500 de vizitatori care au venit la târg şi au profitat din plin de oferta generoasă
a editurilor participante.
Această a ediţie dedicată Zilei Naţionale a Bibliotecarului, s-a derulat sub tematica Europa cultură şi identitate şi astfel, la Cinema Balada, pe parcursul celor patru zile de târg, s-au desfăşurat
pentru iubitorii de lectură de toate vârstele, evenimente surpriză, lansări de carte, expoziţii, întâlniri cu
nume sonore ale culturii naţionale şi locale, scriitori şi invitaţi speciali din Italia, dezbateri culturale, toate
având ca punct de pornire lectura şi lumea cărţilor.
Corint, Eikon Cluj, Cetatea de Scaun Târgovişte, Art, Andreas, Tritonic, Lider, Saeculum,
Salonul Literar, Terra Focşani, Atec, edituri importante au adus pentru vrânceni cele mai noi apariții
editoriale, la prețuri promoționale.
La evenimentul de deschidere au fost alături reprezentanți ai autorităților locale și județene ai
instituțiilor vrâncene, dar și invitați speciali, colaboratori şi prieteni ai Bibliotecii Județene, din țară, dar și
din Italia. De Ziua Națională a Bibliotecarilor, invitaţii au adresat cuvinte de apreciere și, firește, câte un
sincer „La mulți ani!” celor ce și-au unit eforturile
dăruindu-se acestei nobile profesii.
„Urez «La mulți ani!», din suflet, colegilor mei
bibliotecari de aici, din această sală, din acest județ și din
țara noastră. Mulțumesc pentru tot ce fac, pentru răbdare și
pentru afecțiunea pe care o așează în fiecare gest al lor, în
profesia aceasta a bibliotecarilor.
Acest eveniment, cea de a X-a ediție a Târgului de
carte, desfăşurat în acest an pe durata a patru zile, este
deja o emblemă pentru noi, Biblioteca Județeană - și îmi
place să cred că și pentru orașul și județul nostru - și
pentru faptul că întotdeauna ne străduim să vă confirmăm
așteptările, dar și pentru faptul că de fiecare dată, în aceste
zece ediții, am avut aproape de noi oameni importanți, care
au dorit să ne sprijine, și au făcut-o, care ne-au înțeles
străduința”, a spus Teodora Fîntînaru, directorul Bibliotecii
Vrancea în deschiderea evenimentului.
Alături de bibliotecari, scriitori, editori și mulți
iubitori de lectură, membri ai comunității, au fost prezenți la
festivitatea de deschidere și vicepreședinții Consiliului

Județean Vrancea Dragoș Bîrlădeanu și Ionel Cel-Mare, Marius Iorga - viceprimar şi reprezentanți ai
Consiliului Local Focșani, Traian Negulescu - directorul Direcției pentru Cultură, Maria Murgoci directorul Ansamblului Folcloric Țara Vrancei şi gazda evenimentului, dar și Dragoș Neagu președintele Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice din România, şi nu în ultimul rând delegația
Asociației „Dacia” din Italia, condusă de președinta acesteia, Mariana Iacob.
La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, dl. Dragoș Bîrlădeanu, s-a declarat
onorat de participarea la acest eveniment și a transmis felicitări Bibliotecii Județene. „Transmit din partea
conducerii Consiliului Judeţean Vrancea şi a domnului preşedinte Marian Oprişan, întregii echipe a
bibliotecii, sincere felicitări și la mulți ani! Sunt convins că și această ediție va avea un real succes. Vă
doresc mult succes în activitățile viitoare și vă asigurăm, ca întotdeauna, de tot sprijinul nostru”.
Viceprimarul Marius Iorga a adus în atenție importanța lecturii în viața fiecăruia dintre noi și a
adresat un cuvânt organizatorilor Târgului. „Nu toată lumea știe că a fi bibliotecar este o muncă foarte
grea. A fi bibliotecar nu înseamnă numai a gestiona o carte într-un raft și a o scutura de praf când și
când, ci înseamnă a ne determina pe noi să revenim la dragostea pentru carte.
Dragoș Neagu, președintele Asociației Naționale a
Bibliotecilor Publice din România și directorul Bibliotecii
Județene Brăila a remarcat, în cuvântul său, faptul că deja
tradiţionalul Târg de carte focșănean se înscrie ca un
proiect inovator în zona de Sud-Est a României „Într-o
mare măsură, vreau astăzi să mă gândesc la profesioniștii
care sunt aici de față, să le urez la mulți ani
bibliotecarilor. Credem că este un aport adus comunității
în a oferi un astfel de târg și a-i crea posibilitatea de a
achiziționa cărți la un preț foarte bun, și astfel, de a
apropia comunitatea de bibliotecă, și de informație, și
cultură în general”.
Președinta Clubului Rotary Varana Focșani, doamna Elena Stoica, a exprimat bucuria membrilor
acestui club de a aduce un dar de suflet oamenilor din comunitate cu prilejul Târgului de carte, chiar în
prima zi de desfășurare a acestuia, prin conferința „Identitatea românească în context european” susținută
de omul de cultură Dan Puric. „Pentru noi este o mare onoare, o mare plăcere, o mare bucurie să fim
aici. Sunt 10 ani de când acești oameni minunați reușesc să organizeze acest eveniment. Mă bucur enorm
că sunt oameni adevărați care participă și care an de an susțin acest eveniment. Noi, cei care suntem în
comunitatea locală, care facem parte din ea, nu puteam să stăm indiferenți la eforturile lor.”
În semn de preţuire pentru susţinerea proiectelor şi pentru promovarea culturii vrâncene,
susținătorilor Bibliotecii Județene le-au fost oferite, din partea instituției, Diplome de Recunoștință.
Colocviul Europa – Cultură și identitate a fost următorul punct din programul Târgului de carte
care a debutat cu prezentări susţinute de Teodora
Fîntînaru - director al Bibliotecii Judeţene „Duiliu
Zamfirescu” Vrancea, Victor-Traian Negulescu director al Direcției pentru Cultură Vrancea, Dragoș
Adrian Neagu - președintele Asociației Naționale a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) și director al Bibliotecii Județene „Panait
Istrati” Brăila.
Asociația Culturală „Dacia” din Borgaro –
Torinese din Italia a prezentat „Tradiție și cultură
națională: instrumente de integrare”, prin

intermediul doamnei Mariana Grădinaru Iacob, preşedinta Asociației Culturale Dacia şi al membrilor
Natalia Elinoiu și Cosmin Ghircoiaș
Adrian Țiglea, bibliotecar al Bibliotecii Județene Vrancea a prezentat detalii despre realizarea
volumului Europa: ghid de termeni pentru o societate multiculturală”, şi membrii clubului de limba
italiană din cadrul bibliotecii, coordonaţi de Marilena Șerbănuț – voluntar, au prezentat Cultura rende
liberi.
Un eveniment cu totul special l-a constituit cel dedicat Zilei Naţionale a Bibliotecarului, intitulat
Biblioteca în inima comunităţii: proiecte de succes.
Adriana Bratie, bibliotecar la Biblioteca Publică Năruja, a adus în atenția participanților la Târgul
de carte prezentarea „Ouăle încondeiate: neprețuit tezaur al tradițiilor noastre vrâncenești”.
Margareta Tătăruș, bibliotecar trainer și formator Centrului de Formare al Bibliotecii Vrancea, a
susţinut o prezentare a Programului de voluntariat BiblioPovestașii, moment urmat de o sesiune de
premiere a voluntarilor care au promovat lectura în comunitatea vrânceană.
Reprezentanții Filialei Vrancea a Asociației ANBPR au avut o sesiune aparte în care au fost
primiţi noi membri, și au fost premiaţi bibliotecarii care au avut activităţi deosebite şi s-au remarcat la
nivel naţional. În acest context, d-na Silvia Nestorescu,
coordonator Formare Profesională ANBPR a înmânat
diplome bibliotecarilor vrânceni absolvenți ai programului
de perfecţionare.
Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul de folclor al
Ansamblului Folcloric Ţara Vrancei şi care a fost darul de
suflet oferit iubitorilor de tradiţii prezenţi în sală.
Un moment special, al primei zi de târg, a fost
conferința Identitatea românească în context european
susținută de omul de cultură Dan Puric. Evenimentul a fost finanțat de Clubul Rotary Varana Focșani, iar
intrarea gratuită a fost o surpriză plăcută pentru publicul numeros.
Spectacolul eveniment s-a materializat într-o seară frumoasă alături de sute de spectatori şi de un
maestru care a captat atenţia publicului imediat ce a intrat pe scenă. Venit la Focşani pentru a conferenţia
pe tema identităţii româneşti în context european, Dan Puric a subliniat rolul valorilor tradiţionale ale
românilor şi importanţa tezaurizării acestora.
Timp de două ore, Sala Balada a devenit neîncăpătoare pentru publicul interesat care a venit la
întâlnirea cu actorul, regizorul și scriitorul Dan Puric: reprezentanţi ai administrației publice locale și
centrale, profesori, oameni de cultură au așteptat apariția celui care revoluționează discursul armonios,
care a vorbit despre România ca un spaţiu al dilemelor, despre identitatea socială şi identitatea
transcedentală a românilor, despre agerimea minţii româneşti, despre potenţialitatea genială a
tineretului şi reperele sufleteşti ale acestora, despre certitudinea valorilor naţionale şi multe alte
subiecte prezentate într-un discurs caracteristic actorului şi omului de cultură.
După sesiunea de autografe dedicată publicului larg, Dan Puric a dorit să încheie seara cu o
întâlnire de suflet cu bibliotecarii vrânceni, pentru ai cunoaşte mai bine şi pentru ai felicita de Ziua
Naţională a Bibliotecarului.

Evenimentele celei de a doua zi a Târgului de carte
au debutat cu o vizită documentară la Biblioteca
orășenească Ana Georgescu din Odobești găzduită cu
profesionalism de Romeo Valentin Muscă, directorul Casei
de Cultură C.C. Giurescu Odobeşti. În cadrul programului
au avut loc prezentarea aplicaţiilor programului de

bibliotecă TinREAD, inaugurarea Secţiei pentru copii şi acordarea numelui Maria Burada și lansări de
carte ale autorului Bogdan Constantin Dogaru: Societăţi de binefacere evreieşti din judeţul Putna şi
Evreii din judeţul Putna - Vrancea în Armata Română, lucrări documentate în fondurile arhivistice
româneşti, care oferă o nouă perspectiva unui subiect mai puţin cunoscut.
La acest eveniment au participat Biblioteca Judeţeană Vrancea, Comunitatea Evreilor din Focşani
şi Odobeşti, Cercul Militar Zonal Vrancea, Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic din Odobeşti.
După amiaza a fost rezervată lansărilor de carte din domenii diverse: Căsătoria între stabilitate și
disoluție - autor Iulian Apostu, Crime la festival - autor Lucia Verona, 9 Istorii reutilizate şi
Numărătoare inversă - autor Eugen Lenghel, Terapie pentru crimă - autor Bogdan Hrib, Capitalismul. O
fi sau o nu fi şi Subiectiv - autor Andrei Slăvuţeanu.
Sesiunea a continuat cu prezentarea a două volume
dedicate memoriei Vrancei: Sârbi – podgorie domnească și
Jariștea Vrancei: Album - autor Romeo Valentin Muscă.
Acestea au fost prezentate de autor care a vorbit despre
încercarea de reconstituire pe bază de documente a istoriei
viilor domneşti din satul Sârbi, comuna Ţifeşti şi a amintit
despre faptul că puţini vrânceni cunosc faptul ca Eustraţie
Dabija este singurul domnitor moldav originar din fostul
ţinut al Putnei.
Totodată, au fost prezentate volumele: 150 grammi di poesia d'amore: 150 de grame de poezie de
dragoste, (volum de poezie bilingv italian - român) şi Morarul zeilor: Poezii din străinătate ale poetului
Viorel Boldiş, poet din diaspora românească din Italia, care recitat din poeziile sale în română şi italiană.
Colaboratorii mass-media au primit Diploma cum
Laude pentru sprijin şi profesionalism, pentru modul
obiectiv prin care au promovat imaginea bibliotecii de-a
lungul timpului, contribuind la reuşita evenimentelor are
au rămas astfel în memoria vrâncenilor ca momente
culturale de referinţă.
Pentru devotamentul în însoţirea cu lectura şi
pentru respectul faţă de carte, bibliotecă şi bibliotecar au
fost răsplătiţi cu diplome cititori fideli din toate
categoriile de vârstă şi socioprofesionale.

Ziua de sâmbătă a început cu lansările de carte dedicate scriitorilor vrânceni: Gheorghe Andrei
Neagu cu volumele Tribulaţii paseiste și Poemele din templu, Dumitru Coşereanu cu volumul Pompei
Fregatta şi Culiță Ioan Ușurelu cu Jurnalul unui singuratic şi Colosul din Focșani - monografie
romanţată a fabricii ISEH .
A urmat lansarea volumului Oana - Diana Renea:
Biobibliografie, volum editat de Biblioteca Judeţeană
Duiliu Zamfirescu Vrancea şi coordonat de Maria Cristina
Olaru, bibliotecar. În acest context a fost prezentat acest
volum ce conţine repere marcante din viaţa şi scrierile
autoarei, apariţia acestuia fiind o contribuţie necesară a
Bibliotecii Judeţene Vrancea la memoria culturală a
comunităţii noastre.
Elevii Şcolii Ştefan cel Mare din Focşani au

prezentat momentul In memoriam Oana - Diana Renea, urmaţi de elevii Şcolii Gimnaziale Regina
Maria din Vintileasca care au susţinut, în încheiere, un bogat şi antrenant program artistic.

Duminica, ultima zi a Târgului de carte, a fost dedicată lansărilor şi prezentării a doi autori
vrânceni Costică Neagu şi Janine Vadislav, prieteni de suflet ai bibliotecii, un eveniment emoţionant la
care au participat bibliotecari, scriitori şi iubitori de lectură. Volumele celor doi autori, deşi din domenii
diferite, au în comun încercarea de a păstra şi readuce în atenţia cititorilor valorile spirituale vrâncene şi
memoria afectivă a comunităţii noastre.
Cele patru zile de manifestări, ale celei
de
a X – ediţii a Târgului de carte, au fost pline de
evenimente şi încărcate de emoţii pentru
bibliotecari. Conform monitorizării zilnice
realizate de către organizatori, au participat la
evenimente sau ca simpli vizitatori ai târgului
peste 2500 de membri ai comunităţii
vrâncene.
Cum editurile au venit pregătite cu cele
mai noi titluri şi preţuri promoţionale, pentru o mare parte din vizitatori, târgul a constituit ocazia
perfectă de a cumpăra, pentru biblioteca personală, cărţi din cele mai diverse domenii ca istorie,
geografie, beletristică, cărţi pentru copii sau enciclopedii. Astfel peste 2280 de cărţi, din sutele de titluri
expuse la standurile editurilor, au ajuns în casele vrâncenilor.
Pentru a marca 10 ediţii de tradiţie şi prin
organizarea de Ziua Naţională a Bibliotecarului,
TÂRGUL DE CARTE de la Focşani a îmbrăcat, anul
acesta, un caracter festiv prin diversitatea
evenimentelor pregătite, însumând 32 de prezentări
publice şi 29 de lansări de carte.
Mulţumim tuturor celor care au contribuit la
reuşita acestui TÂRG DE CARTE, transformându-l
într-o sărbătoare a cărţii şi nu în ultimul rând,
mulţumim celor care prin simpla lor trecere printre
standurile de cărţi au demonstrat respect pentru
cuvântul scris şi au răsplătit astfel strădania bibliotecarilor.
Încheiem aici prin cuvintele unui prieten al bibliotecii, rostite la închiderea TÂRGULUI DE
CARTE şi care sună aproape ca o profeţie:
Biblioteca nu este o instituţie spectaculoasă, ci este şi trebuie să rămână una temeinică!

Maria Cristina Olaru
PR Manager - Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea

