
ANUARUL ACTIVITĂŢILOR 

IANUARIE 

Program: Lectură, cultură 

Ziua Culturii Naţionale 

MIHAI EMINESCU – 166 de ani de la naştere 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Colaboratori: Școala Gimnazială Nr. 1 din Străoane ; Şcoala 

Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” din Focşani ; Asociaţia 

Nevăzătorilor din România, Filiala interjudeţeană Buzău-

Vrancea ; Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani ; 

Parohia “Pogorârea Sf. Duh” Focşani ; Corul „Armonia” al 

Şcolii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu” Focşani 

Loc de desfăşurare: Toate secţiile bibliotecii; Școala 

Gimnazială Nr. 1 din Străoane ; Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Focşani ; Ruxandra Dobrea şi Adrian  Mungu, 

voluntari 

Nr. participanţi: 320 

Expoziţii de carte: 6 

Altfel de expoziţii: 2 

Nr. cărţi expuse: 211 

Nr. altfel de documente expuse: 62 

Rezumat: De Ziua Culturii Naţionale, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a 

sărbătorit 166 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. Cu ocazia acestei zile, au fost 

organizate o sumă de evenimente culturale închinate memoriei și personalității celei mai 

însuflețite ale culturii românești. Într-o atmosferă de sărbătoare, colectivul Bibliotecii a adus 

ofranda sa de mulțumire și dor personalității celui care a oferit istoriei poporului român 

coloana sa  vertebrală.  

 Joi, 14 ianuarie 2016, începând cu ora 8.00, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 

din Străoane, domnii Sergiu Ghica, profesor de 

limba română, și Adrian Țiglea, P.R. al Bibliotecii 

Județene, au evocat personalitatea lui Mihai 

Eminescu. Cu acest prilej a fost prezentată elevilor 

o colecție de carte cu gândul de a-i apropia de 

slova eminesciană.  Adrian Ţiglea mărturiseşte 

despre întâlnirea cu satul românesc şi cu elevii de 

la Şcoala nr 1. din Străoane, în zi de sărbătoare 

naţională: „din vreme în vreme, te întâlneşti cu 

satul românesc, în fiinţa sa dulce şi patriarhală, în 

plămădirea copiilor în inima cărora încă mai 

vorbeşte codrul, în obrajii cărora roşeşte lumina 

pură a vieţii. Astăzi am pornit la drum prin 



frumuseţea de fiinţă a copiilor de ţăran, care-şi poartă sărăcia cu demnitate, inocenţa cu 

hotărâre, bunul simţ şi sclipirea minţii cu naturaleţe. Mi-a fost dat să întâlnesc chipuri vesele 

şi obraji trişti, copii bine îmbrăcaţi, dar şi suflete care abia aşteaptă mărunta hrană oferită 

gratuit de către şcoală. Cu toţii atenţi, cu toţii încântaţi că pot să se ia la poveste cu un străin, 

într-o firească desfăşurare a vorbei, înlăuntrul unei tainice confesiuni. Am scotocit prin 

zestrea cuvintelor şi a gândurilor şi am căutat să le vorbesc cât mai atent, cât mai responsabil 

pentru sentimentele şi emoţiile născute în firea lor patriarhală, m-am străduit să le împletesc 

metafore potrivite de încurajare şi verbe de consideraţie, căutând să nu epatez inima lor 

senină, dimpotrivă, să urmez firul sentimentelor care se ţesea pe moment, înlăuntrul întâlnirii 

cu liniştea privirii lor. M-au ajutat mult sedimentele vieţii copilărite la sat, în leagănul 

bunicilor şi-al fericirii. Am simţit blândeţea zilei senine împuternicindu-mi sufletul să le 

rostească elevilor din adevărurile fiinţei mele plămădite în sacralitatea bătăturii bunicilor mei, 

izvor de fericire şi armonie sufletească pentru copilul care eram, pe care-l voi fi păstrat în 

pridvorul cel bun al inimii mele. Astăzi am simţit o chemare fină a sentimentului românesc al 

fiinţei, am avut părtăşie cu o secvenţă de basm din dimensiunea românească a existenţei - sub 

înfăţişarea sa caldă, senină, îmblânzită cu firea”. 

 Vineri, 15 ianuarie, Mihai Eminescu a fost 

prezent, sub forma evocării, la sediile Bibliotecii 

Județene. Începând cu ora 11.00, la sediul central, 

s-a desfășurat evocarea intitulată Ziua Culturii 

Naţionale şi Mihai Eminescu – 166 de ani de la 

naştere, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 

“Duiliu Zamfirescu” din Focşani și Asociaţia 

Nevăzătorilor din România, Filiala interjudeţeană 

Buzău-Vrancea. Cu acest prilej, a avut loc o 

prezentare interactivă cu tema Adolescenţa lui 

Eminescu, au fost evocate o serie de personalități 

ale României de către elevii Şcolii Gimnaziale 

“Duiliu Zamfirescu” din Focşani, coordonați de 

către doamna profesoară Pompilia Bărbosu, a fost 

susţinut un moment artistic intitulat Pe urmele lui 

Eminescu, de către Asociaţia Nevăzătorilor din 

România, Filiala interjudeţeană Buzău-Vrancea, al 

cărei preşedinte este Dorina Nanu. De asemenea, a 

fost prezentat publicului fondul de carte Dorul: 

Literatura de exil, Donator: Dan şi Rodica 

Romaşcanu. 

 Începând cu ora 11.30, un grup de 

bibliotecari de la Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a fost la  sediul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Focşani, din strada 

Fraternităţii, nr. 11, unde au făcut o donație de carte 

de 250 de volume din partea Bibliotecii Județene 

pentru persoanele aflate la vârsta seniorală. Această 

activitate, intitulată Cu gândul la Eminescu, a fost 

derulată în colaborare cu Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Focşani, director Anca Lărgeanu-Apostol 

și Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focşani. 

Cu această ocazie, a fost susţinut un moment artistic 

de către membrii Corului Armonia al Şcolii Gimnaziale “Duiliu Zamfirescu” Focşani, 



coordonat de doamna profesoară Mitriţa Dumitrache, și un moment poetic oferit de voluntarii 

Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Evenimentul a fost organizat cu 

participarea Parohiei “Pogorârea Sf. Duh” Focşani. 

 Ziua Culturii Naționale a fost marcată, la toate sediile Bibliotecii Judeţene, prin 

realizarea de expoziţii de carte  veche şi  curentă,  literatură, critică -   volume bilingve, 

manuscrise facsimilate din opera eminesciană, imagini, desene şi picturi cu aceeaşi tematică. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreme trece, vreme vine… 

Organizator: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala interjudeţeană Buzău-Vrancea 

Colaboratori: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala interjudeţeană Buzău-

Vrancea 

Rezumat: „Vreme trece, vreme vine…” s-a intitulat spectacolul prin care membrii Asociaţiei 

Nevăzătorilor din României a Filialei interjudeţene Buzău-Vrancea l-au omagiat, miercuri, 13 

ianuarie 2016 pe poetul nostru naţional Mihai 

Eminescu. Printre invitaţii speciali la eveniment au 

participat şi trei bibliotecari de la Sala de lectură şi 

internet a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea. 

Am avut parte de o întâlnire înlăcrimată 

înlăuntrul inimii şi plină de învăţăminte ni s-a dat să 

vieţuim, în sânul unei întâmplări dimpreună cu o 

parte din nevăzătorii din Focşani, care ni l-au povestit 

pe Eminescu. Am rămas curat impresionaţi de 

darurile interioare vizibile ale acestor oameni, de 

emoţia lor de fiinţă. Timp de un ceas, două, am simţit că lumea în care trăim adăposteşte 

oameni a căror sensibilitate sufletească transcende tot ceea ce am învăţat sau trăit de-a lungul 

vieţii. A fost pentru noi o învăţătură a bunului gust sufletesc, oferită de oameni care poartă 

înlăuntrul lor o lumină am îndrăzni să spunem christică, inimi care au învăţat să bată frumos şi 

demn, împăcate cu modul în care sufletul a ales să li se aşeze în trup. Orbi, dar atât de smeriţi 

Luminii, înlăcrimaţi de viaţă, dar atât de zâmbiţi de iubirea dintre ei …. 

 



Expoziţie de carte românească 

Organizator: Asociația Părinți pentru Ora de 

Religie (APOR) Vrancea 

Colaboratori: Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Ansamblul “Ţara Vrancei” 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 60 

Rezumat: Joi, 14 ianuaarie 2016, la Sala “Balada” 

din Focșani a avut loc un eveniment de excepție intitulat “TEMEI ŞI DĂINUIRE ÎN 

CULTURA ROMÂNEASCĂ”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Părinți pentru Ora 

de Religie (APOR) Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ansamblul “Ţara Vrancei”, 

Liceul de Artă “Gheorghe Tattarescu”, Fundaţia Culturală “Simion Mehedinţi – Mioriţa”, 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Colegiul Economic “Mihail 

Kogălniceanu”, Şcoala “Ion Bazgan” Focşani şi Şcoala “Alexandru Vlahuţă” Gugeşti, cu 

ocazia Zilei Naţionale a Culturii. Cu această ocazie Sala de lectură şi internet a Bibliotecii 

Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a realizat o expoziţie de carte românească, un omagiu 

adus culturii româneşti.  

 

Întâlnire profesională 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Biblioteca Naţională a României 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 9 

Rezumat: În dimineaţa zilei de 22 ianuarie, la Sediul 

Central al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea a avut loc o întâlnire profesională la care au 

participat managerul bibliotecii, domnişoara Teodora 

Fîntînaru, directorul general al Bibliotecii Naţionale a 

României, doamna Claudia Şerbănuţă, şi o parte din 

colectivul de bibliotecari ai bibliotecii noastre. Întâlnirea s-

a derulat sub forma unui colocviu, în cuprinsul căruia s-au 

abordat teme precum: evaluarea angajaţilor versus 

performanţa în biblioteci; rolul metodologic al BNR pentru 

bibliotecile publice – distanţa dintre teorie şi practică; rolul 

bibliotecarului în societatea românească de astăzi; 

motivarea şi recunoaşterea personalului; relaţia bibliotecar 

– utilizator, respectiv bibliotecar – bibliotecar; baza 

naţională comună: digitizarea documentelor şi posibilitatea 

unificării lor într-o bază de date comună cu specificaţia 

provenienţei şi respectarea drepturilor de autor; orientarea 

politicii de achiziţii spre cerinţele publicului; crearea unei 

reţele funcţionale de comunicare a metodiştilor din bibliotecile judeţene cu Centrul 

metodologic din BNR. 

 



Valeriu Anghel, destin vrâncean 

 
Organizator: Casa de Cultură din Odobeşti, 

Asociația ”Simion Mehedinți” din Focşani și 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 30 

Rezumat: Vineri, 22 ianuarie 2016, începând cu 

ora 16
00

, Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a găzduit, la Sediul Central 

din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13,  o 

manifestare omagială intitulată Valeriu Anghel, destin vrâncean dedicată profesorului de 

limba şi literatura română Valeriu Anghel, cu ocazia împlinirii, de către acesta, a 50 de ani de 

activitate didactică şi cultural-ştiinţifică pe meleaguri vrâncene. Evenimentul a fost organizat 

de Casa de Cultură din Odobeşti, Asociația ”Simion Mehedinți” din Focşani și Biblioteca 

Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Au luat cuvântul Teodora Fîntînaru, managerul 

Bibliotecii, Valeriu Muscă, directorul Casei de Cultură din Odobeşti şi conferenţiar 

universitar doctor Costică Neagu, preşedintele Asociaţiei Personalului Didactic „Simion 

Mehedinţi”. Valeriu Anghel a împărtăşit publicului prezent o serie din concluziile studiilor 

sale ştiinţifice privind istoria ţinutului vrâncean. 

 

Leon Kalustian 

26 de ani de la trecerea în eternitate 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 8 

Rezumat: La sediul central al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a fost 

amenajată o expoziţie cu ocazia împlinirii a 

douăzeci şi şase de ani de la trecerea în 

eternitate a ziaristului vrâncean Leon Kalustian, 

care şi-a pus talentul şi priceperea în slujba 

apărării idealurilor democratice într-o vreme, 

anii 30, în care majoritatea intelectualităţii, fie 

ea din România sau din Europa, îmbrăţişase 

curentele de ide proprii extremei drepte, sub 

formele fascismului italian, naţional-

socialismului german sau legionarismului 

românesc. Cu ocazia împlinirii a douăzeci şi şase de ani de la moartea lui  Leon Kalustian și a 

patruzeci de ani de la publicarea volumului său  Conspirații sub cer deschis, la sediul central 

al Bibliotecii Județene a fost organizată o expoziție de documente și cărți care evocă 

personalitatea lui Leon Kalustian. În anul 2007, domnul Ioan Codreanu a donat bibliotecii 

noastre documente originale, fotografii, scrisori olografe şi obiecte care au aparţinut marelui 

publicist. Pe lângă acestea se adaugă ziare şi reviste cu articole despre viaţa lui Leon 



Kalustian. Expoziţia dedicată memoriei lui Leon Kalustian şi-a propus să aducă în atenţia 

publicului o parte din documentele care creionează personalitatea jurnalistului vrâncean. 

 

Focșanii și Unirea 
 

Organizator: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Asociației Nevăzătorilor din 

România, Filiala interjudețeană Buzău-

Vrancea ; Domnul profesor Cezar Cherciu  

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Nr. participanţi: 20 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. altfel de documente expuse: 20 

Rezumat: Într-un spaţiu al prieteniei şi al 

dragostei faţă de cultura română, la Sala de 

lectură și internet a Bibliotecii Județene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea din strada 

Maior Sava nr. 4, a avut loc, în data de 22 

ianuarie 2016, începând cu ora 12
00

,  o 

întâlnire dedicată sărbătoririi a 157 de ani 

de la Unirea din 1859.  Cu această 

ocazie, domnul profesor de istorie Cezar 

Cherciu a susţinut prelegerea intitulată 

Focşanii şi Unirea, în faţa unui auditoriu 

format din bibliotecari şi o parte din 

membrii Asociației Nevăzătorilor din 

România, Filiala interjudețeană Buzău-Vrancea, parteneri ai bibliotecii. Domnul Cezar 

Cherciu ne-a purtat cu gândul şi cu bucuria prin vremuri de mare însemnătate pentru oraşul 

nostru şi pentru istoria naţională, amintindu-ne de idealul românesc al unităţii şi de inspiraţia 

cu care liderii politici ai neamului nostru au ştiut să unifice destinul moldovenilor cu cel al 

muntenilor într-un prim stat naţional. Partenerii de la Asociaţia Nevăzătorilor din Focşani ne-

au bucurat inimile cu un concert dedicat Unirii, emoţionând sufletul asistenţei şi amintindu-i 

că patriotismul se trăieşte cu toată fiinţa. 

 

CNUnește? Ce citim, ce gândim ce 

(BIBLIO)povestim 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Colaboratori: Colegiul Național Unirea Focșani ; Claudia 

Șerbănuță, managerul Bibliotecii Naționale a României 

Loc de desfăşurare: Biblioteca de la Colegiul Național 

Unirea Focșani 

Nr. participanţi: 30 

Rezumat: Atelierul ”CNUnește? Ce citim, ce gândim ce 

(BIBLIO)povestim” s-a derulat la BIBLIOTECA de la 



Colegiul Național Unirea Focșani, la aniversarea a 150 de ani de existență. Un parteneriat 

frumos între Biblioteca Școlară, Biblioteca Județeană și Biblioteca Națională a României. Trei 

sisteme ce au în comun trei cuvinte - BIBLIOTECA, OAMENII și IMPLICAREA, pentru a 

contribui împreună la SCHIMBAREA dorită de toți, mici sau mari, deopotrivă. Pentru a 

contribui la performanța visată și a adăuga valoare lucrului bine făcut. Workshop-ul a fost 

derulat împreună cu managerul Bibliotecii Naționale a României, Claudia Șerbănuță. 
  

Confesiunile unui câine 

Organizator: Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea 

Colaboratori: Asociația Culturală REPLIKA, Asociația Red Panda și Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR 

Loc de desfăşurare: Sediul Central 

Nr. participanţi: 45 

Rezumat: Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea a găzduit, în data de 30 ianuarie 

2016, spectacolul de teatru educațional Confesiunile unui câine, parte din proiectul Manifest 

canin în sala de lectură din Moldova. Acest proiect a fost derulat de către biblioteca noastră în 

parteneriat cu Asociația Culturală REPLIKA, Asociația Red Panda și Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR. Spectacolul de teatru 

Confesiunile unui câine este o adaptare scenică a romanului "Viaţă de câine" de Peter Mayle 

și are ca subiect lecțiile de supraviețuire ale unui câine comunitar, a cărui poveste de viață l-a 

făcut celebru. 

Proiectul Manifest canin în sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea a fost dedicat copiilor între 8 și 16 ani și s-a desfășurat în Bibliotecile Publice 

partenere din zece orașe din 

Moldova (Bacău, Botoșani, 

Fălticeni, Pașcani, Piatra Neamț, 

Roman, Suceava, Târgu Neamț, 

Târgu Frumos și Focșani). Scopul 

principal al proiectului l-a 

constituit educarea prin artă a 

tinerei generații și promovarea 

responsabilității, implicării în 

societate, toleranței și respectului 

pentru viață. 

Spectacolul prezentat la 

Focşani a fost unul interactiv. 

Copiii au fost invitaţi să 

dialogheze cu actorii, iar unii 

dintre ei au venit, prin răspunsurile oferite la întrebări, cu idei şi sugestii privind modul în care 

căţeii fără stăpân sau cei abandonaţi să fie salvaţi şi integraţi în familii care să-i iubească şi să 

le ofere un cămin. Într-o atmosferă plină de sensibilitate şi, pe alocuri de dramatism, copiii au 

empatizat cu soarta câinilor fără stăpân şi au învăţat că generozitatea faţă de animale este un 

pas bun în direcţia generozităţii faţă de oameni. Am învăţat să privim soarta animalelor fără 

stăpân ca fiind una care ne priveşte pe noi toţi, ca societate civilizată, în care violenţa de orice 

fel, fie ea îndreptată împotriva animalelor sau a oamenilor, trebuie sancţionată şi substituită cu 

atributele empatiei şi ale iubirii. 

  



Clubul de debate EpiCENTRU 

Organizator: Ruxandra Dobre, elevă la Colegiul Naţional 

Unirea din Focşani  

Colaboratori: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Loc de desfăşurare: Centrul de formare 

Nr. participanţi: 15 

Club: 40 ore 

Rezumat: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea a găzduit, în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, 

Clubul de dezbateri educative EpiCENTRU, proiect iniţiat de Ruxandra Dobre, elevă la 

Colegiul Naţional Unirea din Focşani şi voluntară a bibliotecii noastre. Clubul s-a adresat 

tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani, care s-au vor întâlnit de două ori pe lună, la 

sediul bibliotecii din strada Maior Sava nr. 4, în ziua de miercuri, între orele 16 şi 18. 

Obiectivele acestui proiect: dobândirea de către tineri a abilităţilor oratorice, 

dezvoltarea capacităţii de a susţine un discurs în faţa unui public, capacitatea de argumentare 

logică a unor idei, învăţarea competenţelor necesare lucrului în echipă, creşterea stimei de 

sine şi dezvoltarea personalităţii, precum şi cunoaşterea formatului de dezbateri academice 

“World School”. 

Formatul de dezbateri academice “World School” (WS) presupune formarea a două 

echipe compuse din trei parteneri, desemnarea unei echipe a Guvernului (numită şi 

Afirmatoare) şi, respectiv, una a Opoziţiei (numită şi Negatoare) şi respectarea unor reguli 

privind structurarea discursului, prezentarea lui şi procesul de contraargumentare faţă de 

discursul echipei adverse. Fiecare membru al fiecărei echipe va ţine un discurs de 8 minute, 

urmând ca meciul să se termine cu discursul de reply, sumativ, de câte 4 minute din partea 

fiecărei echipe. 

 

FEBRUARIE 

Cursul de Public Speaking 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori: Liceul Teoretic "Emil Botta" din Adjud 

Loc de desfăşurare: Liceul Teoretic "Emil Botta" din Adjud 

Nr. participanţi: 20 

Rezumat: La Cursul de Public Speaking au 

participat 20 de adolescenți frumoși, sinceri și 

inimoși care au învățat timp de 12 ore, într-un 

mod interactiv, cum să-și stăpânească emoțiile, 

cum să-și structureze discursul și cum să 

vorbească în public captând interesul și 

transmițând un mesaj cu impact. 
  

 



2016 – Anul Brâncuşi 
140 de ani de la naşterea sculptorului 

Constantin Brâncuşi 
 

Organizator: Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 45 

Nr. altfel de documente expuse: 35 

Rezumat: Cu ocazia anului cultural Constatin Brâncuşi şi 

cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la naştere Sala de 

Lectură a organizat o expoziţie, de ziua sculptorului român 

care a traversat graniţele ţării prin talentul său, ducând în 

Europa şi în lume simboluri şi teme folclorice româneşti. 

Expoziţia a cuprins imagini din atelierul personal al 

creatorului, ilustrate ale lucrărilor acestuia şi o selecţie de 

cărţi care evocă personalitatea artistului. 

Această expoziţie a stat sub semnul mărturisirii lui 

Brâncuşi: „În atelierul meu, am creat ca un zeu, am 

poruncit ca un rege, am muncit ca un rob”. 

 

Festivitatea de premiere a  
CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERARĂ  

“Oana Diana Renea”, ediţia a IV-a 
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: conf. univ. dr.  Costică Neagu ; prof. Valeriu Anghel ; Şcoala „Ştefan cel 

Mare” Focşani 

Loc de desfăşurare: Secţia pentru Copii şi Tineret 

Nr. participanţi: 12 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 51 

Nr. altfel de documente expuse: 16 

Rezumat: Cea de a IV-a editie a Concursului  de 

creaţie literară  “Oana  Diana  Renea”, organizată de 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,  a 

ajuns la final.  

Acest concurs, a fost organizat în memoria poetei Oana Diana Renea, autor de cărţi 

pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din România (de la moartea căreia, în acest an se 

împlinesc 6 ani). Concursul a avut ca scop stimularea creaţiei literare în rândul copiilor de 

vârstă şcolară din clasele  I-VIII şi s-a organizat cu acordul şi sprijinul familiei autoarei – 

doamna  profesoară Afrodita Renea şi domnul profesor Victor Renea. 

Lucrările premiate în ediţiile anterioare au fost publicate în 2015, în volumul Oana 

Diana Renea: Biobibliografie, editat de Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea si 

coordonat de Maria-Cristina Olaru, bibliotecar.  



La cele patru ediţii, desfăşurate până acum, au participat peste 430 de elevi ce au fost 

recompensaţi cu diplome, premii, cărţi şi rechizite. Tema de anul acesta a fost privită cu 

seriozitate de participanţi şi i-a determinat să fie creativi şi să aştearnă în pagini poezii 

frumoase inspirate de plăcerea lecturii, lumea minunată a cărţilor si a personajelor de poveste. 

Şi la această ediţie am avut plăcuta surpriză ca alături de vrânceni, să se înscrie în concurs şi 

elevi din întreaga ţară, iar în lista câştigătorilor din acest an s-au înscris două eleve din 

judeţele Botoşani şi Galaţi. Amintim aici din unităţile de învăţământ participante la acest 

concurs: şcolile Duiliu Zamfirescu,  Ion Basgan,  Ştefan cel Mare,  Anghel Saligni - din 

Focşani; Răcoasa, Vidra, Goleşti, Țifeşti din Vrancea şi din ţară Şcoala Stefan cel Mare - 

Botoşani; Liceul Tehnologic Sf. Dimitrie - comuna Teregova,  Caras-Severin; Şcoala Ion 

Luca, Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron – Bacău, şi Şcoala Lascăr Catargiu - comuna 

Schela, Galaţi. 

Biblioteca mulţumeşte tuturor elevilor pentru participare şi cadrelor didactice pentru 

implicarea,  la toate ediţiile concursului, în coordonarea şi pregătirea acestora. Câştigătorii din 

acest an au fost: 

 Premiul special al juriului - GHINCIA MARIA, cls. a V-a, la Şcoala Ştefan cel 

Mare,  Botoşani, (prof coord. Cojocariu Gina). 

 Premiul pentru cls. I-IV - DRAGOMIR LĂCRĂMIOARA ELENA, cls a IV-a, la 

Şcoala Gimnazială Răcoasa, Vrancea, (înv. Obreja Loredana).  

 Premiul pentru cls.V-VIII - OBREJA DIANA, cls. a VIII-a, la Şcoala Lascăr 

Catargiu, comuna Schela, judeţul Galaţi, (prof. coord. Iconaru Florina). 

Se cuvine să amintim aici şi să mulţumim pentru implicarea în organizarea acestui 

concurs, colaboratorilor bibliotecii, conf. univ. dr.  Costică Neagu si prof. Valeriu Anghel 

care, în calitate de membri ai juriului, au sprijinit si în acest an, concursul de creaţie literară. 

Programul, de anul acesta, a fost dedicat Oanei-Diana Renea, a cuprins vernisajul 

expoziţiei de carte şi imagini, un scurt moment poetic,  prezentarea volumului Oana-Diana 

Renea - Biobibliografie, alocuţiunile membrilor juriului, sesiunea de acordare a premiilor si a 

diplomelor de participare a elevilor,  urmate de un moment comemorativ în care cei prezenţi 

vor depune flori la bustul scriitoarei Oana-Diana Renea. 

Momentul dedicat poetei a fost pus în scenă de elevii  Şcolii Ştefan cel Mare Focşani, 

coordonaţi de doamnele Huzuneanu Valentina, Rosu Corina - învăţătoare şi Elena Blănaru - 

bibliotecar. 

 

Biblioteca Județeană  

face loc cetățeniei active în Focșani 
Cuibului democrației  

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Fundația Progress Bistrița ; Clubul Rotary Varana 

Focșani ; designerul Andreea Coviltir și voluntarii din proiectul „Al 

treilea spațiu al cetățeniei active” 

Loc de desfăşurare: Centrul de formare 

Nr. participanţi: 150 de persoane (copii, adolescenți și adulți), în 

perioada aprilie 2016 – decembrie 2016 

Rezumat: Pe 9 februarie 2016, ora 11
00

 s-a inaugurat Cuibul 

cetățenilor activi – o agora comunitară, amenajată în incinta 

Bibliotecii Județene, la sediul din strada Maior Gheorghe Sava, nr. 

4, de către designerul Andreea Coviltir și voluntarii din proiectul 

„Al treilea spațiu al cetățeniei active”.  



“Al Treilea Spațiu al 

Cetățeniei Active” este un proiect 

finanțat prin granturile SEE 

2009-2014, din cadrul Fondului 

ONG România, cu o sumă 

nerambursabilă în valoare de 

220.884 EUR. Proiectul este 

implementat de Fundația 

Progress 

(www.progressfoundation.ro) în 

parteneriat cu Biblioteca 

Națională a României și cu alte 

13 Biblioteci Județene din 

România. Proiectul a debutat în 

iulie 2014 și a fost implementat 

la nivel național până în aprilie 2016. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.al-treilea-

spatiu.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi 

www.eeagrants.org 

Cuibul Democrației din Focșani este inspirat de o instalație de artă amenajată de 

Mark Reigelman în vecinătatea Bibliotecii Publice din Cleveland și urmărește promovarea 

unui tip de spațiu care lipsește din societatea românească, anume spațiul de 

interacțiune/dialog/colaborare non-formală. Pentru a deveni cetățeni cu adevărat activi, 

românii au nevoie de locuri în care să se întâlnească, de oportunități pentru a dezbate 

probleme de interes general, de contexte în care să învețe să comunice şi să colaboreze. 

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” a pus la dispoziție, gratuit, spațiul Centrului 

de formare, iar cei care au contribuit la amenajarea lui sunt următorii: 

 Fundația Progress Bistrița – cu suma de 1600 de euro din finanțarea primită de la 

Granturile SEE 2009-2014, programul FOND ONG România – pentru mobilier și 

amenajare; 

 Biblioteca Județeană Vrancea – cu suma de 1800 de euro – pentru văruit, vopsit, și 

parchetat; 

 Clubul Rotary Varana Focșani – cu suma de 1000 de euro – pentru produse electronice 

și mobilier necesare în desfășurarea activităților viitoare. 

 Voluntarii implicați în proiectul ”Al treilea spațiu al cetățeniei active” și oameni de 

suflet ai bibliotecii – au pus umărul și sufletul în amenajarea unui spațiu confortabil, 

eficient și modern care să-i inspire pe toți cei care vor să se implice în comunitate, să 

dăruiască sau să schimbe în bine ceea ce trăiesc. 

Cuibul cetățenilor activi va oferii acces gratuit la internet, instrumente de training, 

cursuri gratuite pentru toate vârstele, workshopuri evenimente, precum și o comunitate de 

suport pentru dezvoltarea inițiativelor civice. 

Inaugurarea Cuibul Democrației din Focșani a fost marcată prin susținerea unei 

scurte conferințe, urmată de 

prezentări ale invitaților, 

momente surpriză pregătite de 

voluntarii implicați în acest 

proiect, un workshop dedicat 

tinerilor – ”Adolescența în 

mrejele democrației”, precum și 

derularea primului proiect al 

cetățenilor activi de la bibliotecă 

http://www.eeagrants.org/


– ”Peste FOC(ș)ANI!”. Voluntarii au mers prin cafenelele Focșaniului, parcuri și pe stradă 

pentru a afla de la oameni ce își doresc pentru orașul lor, ce nevoi au și ce idei își doresc să le 

împărtășească cu noi, pentru a construi proiecte ce pot schimba în bine locuri, lucruri și fapte. 

Care să reziste peste FOC și ANI. Și pentru FOCȘANI! 

 

Activitățile derulate la Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea au fost: 

 1 curs de cetățenie activă pentru voluntarii implicați—noiembrie 2015 

 demararea (în luna decembrie 2015) a 

lucrărilor pentru conceperea și amenajarea 

Centrului de Formare ca spațiu dedicat 

întâlnirilor cetățenilor activi, ONG-urilor 

și instituțiilor din comunitatea vrânceană 

dar și cursurilor, workshopurilor, 

conferințelor, dezbaterilor la care să 

participe toți cei care sunt interesați de 

cetățenia activă, dezvoltarea personală și 

profesională dar și pentru a iniția diverse 

proiecte și programe dedicate comunității 

vrâncene, 

 căutarea de sponsori pentru dotarea cu 

echipamente a acestui spațiu—decembrie-

ianuarie 2016 

 încheierea de contracte de sponsorizare cu Rotary Varana Focșani și Fundația 

Autonom Piatra Neamț—ianuarie-februarie 2016 

 finalizarea amenajării acestui spațiu și dotarea cu echipamente noi– februarie 2016 

 valoarea finală a amenajării și dotării acestui spațiu a fost de 5200 de euro. 

 inaugurarea spațiului numit Cuibul democrației în sala destinată Centrului de formare 

9 februarie 2016 

 workshop pentru voluntari ”Adolescența în mrejele democrației” – februarie 2016 

 derularea primului proiect al cetățenilor activi de la bibliotecă - ”Peste FOC(ș)ANI!”. 

Voluntarii au mers prin cafenelele Focșaniului, parcuri și pe stradă pentru a afla de la 

oameni ce își doresc pentru orașul lor, ce nevoi au și ce idei își doresc să le 

împărtășească cu noi, pentru a construi proiecte ce pot schimba în bine locuri, lucruri 

și fapte. Care să reziste peste FOC și ANI. Și pentru FOCȘANI! 

 10 Workshopuri de lucru în echipă pentru cei 20 de 

voluntari – ianuarie – martie 2016 

 1 Workshop de analiză a chestionarelor aplicate 

Primăriei Focșani și Transport Public SA Focșani, 

cu participarea viceprimarului Marius Iorga și a 

directorului companiei de transporturi, dl. Ion 

Diaconu, precum și a reprezentanților Fundașiei 

Progress care au realizat analiza chestionarelor 

aplicate, Camelia Crișan și Ovidiu Ana – martie 



2016 

 Semnarea unor memorandumuri de susținere cu 10 ONG-uri din Vrancea – martie 

2016 

 Participarea la Conferința de final de proiect, derulată în București, la Biblioteca 

Națională a României, prin prezentarea realizată de Margareta Tătăruș și susținută de 

voluntarul focșănean Adrian Mangu – aprilie 2016. 

 Găzduirea unor conferințe, întâlniri, dezbateri în spațiul nou creat. Au participat: 

Consiliul Local al Tinerilor, Consiliul Județean al Tinerilor, Fundația CAESAR, 

Youth Academy Focșani, Clubul de Tenis Focșani, elevi ai liceelor din Focșani 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sărbătoarea de Dragobete 

Organizator: Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea 

Colaboratori: Asociația Nevăzătorilor din 

România, Filiala interjudețeană Buzău-Vrancea ; 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani 

Loc de desfăşurare: Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Focşani 

Nr. participanţi: 60 

Rezumat: Cu ocazia sărbătorii româneşti 

dedicate dragostei Dragobete, Colectivul Sălii 

de Lectură a Bibliotecii Judeţene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea şi Asociația Nevăzătorilor 

din România, Filiala interjudețeană Buzău-

Vrancea au oferit seniorilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani un program de 

poezie şi cântece închinate iubirii, pregătit de către membrii Asociației Nevăzătorilor din 

România.   

În întâmpinarea primăverii, doamnele bibliotecare au oferit seniorilor buchete de ghiocei şi 

dulciuri şi au fost răsplătiţi de către aceştia cu promisiunea onorării parteneriatului cu alte 

activităţi care să unească înţelepciunea cărţii cu înţelepciunea senectuţii. 



Făurar de dragoste, dragoste de făurar 

Organizator: Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” ; Biblioteca Județeană "Duiliu 

Zamfirescu" Vrancea 

Colaboratori: Ruxandra Dobre şi Alexandru 

Tudorache, voluntari 

Loc de desfăşurare: Cinematograful Balada 

Nr. participanţi: 200 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 41 

Nr. altfel de documente expuse: 30 

Rezumat: În seara zilei de 24 februarie 2016,  la Cinematograful Balada, a avut loc 

spectacolul intitulat "Făurar de dragoste, dragoste de făurar" organizat de Ansamblul Folcloric 

„Ţara Vrancei”. Cu acest prilej, Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu 

Vrancea a fost prezentă în program cu o expoziţie de cărţi din literatura română dedicată 

iubirii şi cu un moment poetic, inspirat din poveştile de dragoste ale unor oameni de cultură 

români, moment interpretat de Ruxandra Dobre şi Alexandru Tudorache, elevi la Colegiul 

Naţional „Unirea” din Focşani.  

Dintre poveştile de dragoste inspirate din viaţa reală, am selectat pe cele ale cuplurilor: Mihai 

Eminescu – Veronica Micle. Nichita Stănescu – Dora Stănescu. George Enescu – Maria 

Cantacuzino. Liviu Rebreanu – Fanny Rebreanu. George Topîrceanu – Otilia Cazimir. 

Ruxandra Dobre şi Alexandru Tudorache au interpretat declaraţiile de iubire ale acestor 

cupluri celebre, declaraţii descoperite în volumele de literatură din fondul de carte a Sălii de 

lectură. Pentru a transmite mai bine mesajul către public, tinerii noştri colaboratori Ruxandra 

şi Alexandru au fost însoţiţi de o prezentare power point care a ilustrat în imagini poveştile de 

dragoste.  

MARTIE 

Armonii de primăvară – la bibliotecă! 
 

Organizator: Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea 

Colaboratori: Școala „Ștefan cel Mare” Focșani, Școala „Duiliu Zamfirescu” Focșani, 

Școala „Nicolae Iorga” Focșani,  Grădinița nr.15 Focșani, Școala și Grădinița din localitatea 

Vidra 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret „Oana-Diana Renea” 

Nr. participanţi: 33 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 128 

Nr. altfel de documente expuse: 34 ; 116 mărţisoare 

Rezumat: Secția pentru copii și tineret „Oana-Diana 

Renea” a Bibliotecii Județene Vrancea a organizat, și în 

acest început de primăvară, expoziții tematice și activități 

dedicate primăverii. 



 Expoziţia Armonii de primăvară cuprinde: desene originale, 

semnate de bibl. Roxana Făcăoaru, o selecție de poezie, imagini și 

volume inspirate de primăvară,  

 Doamnele, mămici sau bunici,  care au însoțit copiii la 

bibliotecă, au primit în dar o felicitare realizată de colegele noastre 

bibliotecare. 

 În această lună, la Secția pentru copii și tineret Oana-Diana 

Renea, au derulate activități inițiate de bibliotecă sau în parteneriat 

cu următoarele unități școlare: Școala Ștefan cel Mare Focșani, 

Școala Duiliu Zamfirescu Focșani, Școala Nicolae Iorga 

Focșani,  Grădinița nr.15 Focșani, Școala și Grădinița din localitatea 

Vidra 

 

Femeia, eterna lumină a lumii 

Organizator: Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea   

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 54 

Nr. altfel de documente expuse: 20 

Rezumat: La sediul central al Bibliotecii Județene 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, doamnele bibliotecare au 

întâmpinat primăvara cu o expoziţie dedicată Femeii, 

surprinsă în ipostazele sale de scriitor, artist, actor, 

personaj de legendă şi de iubire. 

 Femeia a fost și este, de la începutul lumii, suflet 

de inspiraţie pentru scriitori şi poeţi, pentru artişti şi 

filosofi și, în egală măsură, pentru fiecare om, icoana ei luminând conştiinţele care au vieţuit, 

care trăiesc şi care se vor mai naşte pe acest pământ. 

 

Cuziştii francofoni la Biblioteca Judeţeană 

Organizator: Biblioteca Județeană "Duiliu 

Zamfirescu" Vrancea 

Colaboratori: Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” din 

Focşani 

Loc de desfăşurare: Sala de lectură 

Nr. participanţi: 20 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 10 

Nr. altfel de documente expuse: 20 

Rezumat: Cu ocazia Zilei internaţionale a 

Francofoniei, Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene 

‘Duiliu Zamfirescu’ Vrancea a organizat, în 

colaborare cu domnul profesor de limba franceză 



Ionuţ Ţandără, de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” din Focşani, evenimentul cultural 

Cuziştii francofoni în secolul al XXI-lea, la care au participat elevi de la Colegiul Naţional 

„Al. I. Cuza” şi bibliotecari din cadrul bibliotecii judeţene. Cuziştii francofoni în secolul al 

XXI-lea au marcat, prin dialog, cântec şi poezie, sentimentul apartenenţei româneşti la spaţiul 

francofon. 

 Ziua Internaţională a Francofoniei este o zi dedicată limbii franceze, care reuneşte 200 

de milioane de locuitori în întreaga lume şi 870 de milioane de persoane din cele 70 de state şi 

guverne ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. 

 În accepţiunea sa largă, termenul de francofonie înglobează ansamblul acţiunilor de 

promovare a limbii franceze şi ale valorilor pe care ea le vehiculează, fără a ţine seama de ţara 

în care ea se înscrie. În sens instituţional, când termenul se va scrie cu majusculă, Francofonia 

califică organizaţia internaţională care regrupează 56 de state şi guverne care au ales să adere 

la Charta sa. 

 

Laboraturul de literatură 

Organizator: Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea 

Colaboratori: Școala „Ștefan cel Mare” din Focșani și  Școala Gimnazială „Re  gina Maria” 

din Vintileasca 

Loc de desfăşurare: 

Școala „Ștefan cel 

Mare” din Focșani, în 

Sala de festivități 

Nr. participanţi: 191 

Expoziţii de carte: 2 

Altfel de expoziţii: 2 

Nr. cărţi expuse: 101 

Nr. altfel de 

documente expuse: 51 

Rezumat:  Secția 

pentru copii și tineret 

„Oana-Diana Renea” a 

Bibliotecii Județene 

„Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea, în parteneriat 

cu Școala „Ștefan cel Mare” din Focșani și  Școala Gimnazială „Regina Maria” din 

Vintileasca, a organizat joi, 31 martie, începând cu ora 10
00

, evenimentul cultural-educativ cu 

titlul Laboratorul de literatură. 

Acest eveniment a marcat două date culturale importante: Ziua Internațională a Cărții 

pentru Copii și Tineret (2 aprilie) și  Ziua Mondială a Teatrului (27 martie) și a fost 

găzduit de Școala „Ștefan cel Mare”  din Focșani, în Sala de festivități. 

La acest eveniment  au  participat bibliotecarii Secției pentru copii și tineret „Oana-

Diana Renea”, Biblioteca Școlii „Ștefan cel Mare” din Focșani și Trupa de Teatru a Școlii 

Gimnaziale „Regina Maria” din Vintileasca. Auditorul a fost compus din elevi ai claselor a 

IV-a din cadrul școlii gazdă.  

Programul evenimentului: 

 Lectura modernă între distracție și învățătură – prezentare interactivă, Biblioteca 

Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea (bibl. Olaru Maria Cristina, coordonator al 

Secției pentru copii și tineret „Oana-Diana Renea”); 



 Invitație la lectură – prezentare susținută de Blănaru Elena (bibliotecar școlar la 

Biblioteca Școlii „Ștefan cel Mare” din Focșani); 

 Vrăjitorul din OZ – piesă de teatru,  adaptare pusă în scenă de Trupa de teatru a Școlii 

Gimnaziale „Regina Maria” din Vintileasca, coordonată de  dna prof. Fântâneru Elena. 

Tot cu acest prilej, Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a  lansat invitația, 

adresată cadrelor didactice și elevilor din Focșani și din Vintileasca, de a participa la Proiectul 

educațional național intitulat “SĂPTĂMÂNA ALTFEL … PRIETENIE ALTFEL … pe o 

sfoară … ”, ediția a IV-a,  ~ 2016 ~ , care constă în realizarea unor desene pe tema poveştilor 

lui H.C. Andersen. 

APRIliE 

Săptămâna națională a Bibliotecilor din 

România și Ziua națională a bibliotecarului 

Organizator: Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 Focşani ; Grădiniţa cu program prelungit 

nr. 16 Focşani ; Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Focşani ;Şcoala Gimnazială “Nicolae 

Iorga” Focşani ; Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă” Focşani ; Şcoala Gimnazială 

“Ştefan cel Mare” Focşani ; Şcoala Gimnazială “Ion Basgan” Focşani ; Şcoala Gimnazială nr. 

3 Focşani ; Liceul Pedagogic “Spiru Haret” 

Focşani 

Loc de desfăşurare: Toate secţiile bibliotecii 

Nr. participanţi: 544 

Expoziţii de carte: 5 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 55 

Nr. altfel de documente expuse: 20 

Rezumat: În cadrul săptămânii Școala Altfel - 

Să știi mai multe, să fii mai bun! Secția pentru 

copii și tineret „Oana-Diana Renea” a pregătit 

pentru elevi mai multe surprize. În această 

săptămână, biblioteca a fost locul unde elevii au făcut o călătorie interesanta prin lumea 

uimitoare a cărților, au participat la jocuri interactive, au descoperi  diversitatea  cărților dintr-

o bibliotecă, au cunoscut personaje de poveste și au inventat povești originale, au desenat și 

pictat, au fi actori dar și spectatori ai unor mici scenete,  au  colorat  și desenat, au vizionat 

filmulețe educative dar și distractive sau au ascultat muzică.  

O altă surpriză a fost invitația de a participa  la Proiectul național: Școala altfel… 

Prietenie altfel pe o sfoară.  
Preșcolarii și elevii claselor 0 – IV, au făcut  

dovada talentului la desen, cu lucrări inspirate din 

lumea poveștilor lui Andersen și a personajelor 

sale:  Mica Sirena, Rățușca cea urâtă, Soldățelul de 

plumb, Degețica,  etc. 

Ca premiu, cele mai frumoase lucrări vor 

călători în biblioteci din întreaga țară, de la Focșani 

la Brăila, Călărași, Iași, Dolj, Galați, Satu-Mare, 

Timiș, Tulcea și Brașov.   



Cu această ocazie a fost 

marca și Săptâmâna 

Națională a Bibliotecilor din 

România și Ziua Națională a 

bibliotecarului (23 aprilie) 

Într-o săptămână dedicată 

educației altfel biblioteca a 

lansat Campania - AZI am fost 

la BIBLIOTECĂ - în care au 

fost implicați direct toți 

participanții la activități.  

 Prin această campanie a 

fost promovată, în comunitate, 

imaginea tinerei generații în 

căutarea unei educații de 

calitate. 

Toţi cei care au pășit 

pragul bibliotecii în această 

săptămână, au transmis mesajul AZI am fost la BIBLIOTECĂ, mesaj ce a călătorit în toate 

cartierele din Focșani și în mediile de socializare. În această săptămână, la toate sediile 

bibliotecii noastre au avut expoziţii, activităţi şi vizite. 

 

CONCURSUL JUDEȚEAN DE DRAMATIZARE 
“CARNAVALUL PERSONAJELOR,, 

Organizator: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea ; Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga,, din 

Focșani ; Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Secția pentru copii și tineret „Oana-Diana Renea” 

Nr. participanţi: 110 

Expoziţii de carte: 1 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 52 



Nr. altfel de documente expuse: 18 

Rezumat: Proiectul Educațional Județean ,,Carnavalul Personajelor,, , avizat de Inspectoratul 

Școlar Județean Vrancea, a fost conceput pentru a pune în valoare cunoașterea dramaturgilor 

români, receptarea mesajelor pieselor de teatru, interpretarea rolurilor, capacitatea de 

cooperare a elevilor, confecționarea măștilor, a costumelor și a decorurilor, intonarea 

cântecelor și pictarea personajelor, dezvoltarea memoriei, a gândirii și a creativității copiilor. 

Proiectul vizează și participarea cadrelor didactice cu articole, referate, proiecte la 

Simpozionul Județean ,,Creativitatea elevilor cultivată prin diverse discipline și metode,, , 

lucrările prezentate fiind publicate într-o revistă. 

Doamna profesoară la învățământul primar Luminița Mocanu, de la Școala Gimnazială 

,,Nicolae Iorga,, din Focșani, a coordonat Concursul Județean ,,Carnavalul personajelor,, , 

desfășurat la Biblioteca Județeană pentru copii din Focșani, pe 19 aprilie 2016. 

La concurs, au interpretat  piese de teatru și roluri muzicale  copiii de la Școala Gimnazială 

,,Nicolae Iorga,, – Focșani, de la Școala Gimnazială ,,Ion Basgan,, – Focșani, de la Școala 

Gimnazială ,, Alexandru Vlahuță,, – Focșani, de la Grădinița Nr. 1 – Focșani și de la 

Grădinița Nr.4 – Focșani. 

Programul Concursului de dramatizare ,,Carnavalul personajelor,,:  
1. Dinu Miruna, Neculai Adela, Nițu Andrei, Stoica Bogdan (prof. Mocanu Luminița) – 

,,Vizita,, de I.L. Caragiale 

2. Gîrboiu Ștefan, Simion Alexia (prof. Măciucă Adriana) – ,,Albă-ca-Zăpada,, de Frații 

Grimm 

3. Sava Răducă Ioana (prof. Alexandrescu Crăița) – ,,Ursul păcălit de vulpe,, de I. 

Creangă 

4. Bădică Alina, Bogdan Eduard, Cheptea Cosmin, Dumitru Raluca, Hîrșu Florin, Rusen 

Cristina (prof. Angheluță Nicoleta) – ,,Domnul Goe,, de I.L. Caragiale 

5. Iliescu Adriana (prof. Ivan Alexandrina) – ,,Ce te legeni,, de M. Eminescu 

6. Bîgiu-Diaconu Maria-Magdalena(prof. Cojocea Nicoleta) –,,Capra, lupul și viezurele,, 

7. Grigoraș Marian (prof. Cojocea Nicoleta) – ,,Prințul Miorlau,, de N. Cassian 

8. Harabagiu Bianca (prof. Cojocea Nicoleta) – ,,Scufița roșie,, de Frații Grimm 

9. Budescu Daria, Butu Melu Gabriela, Ceobotaru Maria, Cernat Andrada, Eftimie 

Adrada, Martie Alecsia, Nistor Adelina, Șerban Anca (prof. Nedelcu Gina) – 

,,Curcubeul,, de V. Poenaru 

10. Vrabie Lorelai (prof. Avram Nicoleta) – 

,,Unde-s ochelarii?,, de O. Cazimir 

11. Petrea Maria Timeea (prof. Flămînzanu 

Stela) – ,,Punguța cu doi bani,, de I. 

Creangă 

12. Mihăilă Teodora (prof. Șerban Ionica) – 

,,Acceleratul,, de G. Topîrceanu 

Doamna bibliotecară Olaru Cristina, profesorii, 

părinții și bunicii micilor artiști au apreciat 

interpretările copiilor, iar organizatoarea prof. 

Luminița Mocanu i-a răsplătit cu diplome. 

 

 



 

MAI 

Ziua Europei la Biblioteca Judeţeană 
 

Organizator: Biblioteca Județeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Biroul Parlamentului European al 

României și Spațiul Comunitar European 

Loc de desfăşurare: Toate sediile 

Nr. participanţi: 29 

Expoziţii de carte: 2 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. cărţi expuse: 356 

Nr. altfel de documente expuse: 74 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a pregătit cu prilejul zilei 

de 9 mai -  ZIUA EUROPEI expoziţii de carte 

cu tematică europeană, info-chioșcuri cu 

materiale despre rolul și activitatea Parlamentului 

European, informații despre Uniunea Europeană 

şi atribuţiile acesteia.        

Și în acest an,  ca urmare a colaborării și a 

parteneriatelor încheiate cu Biroul Parlamentului European al României și Spațiul 

Comunitar European,  Biblioteca Județeană Vrancea a primit o donație de peste 600 

materiale informative actualizate, cărți pentru copii,  broșuri, reviste informative pentru 

tineri, hărți, cărți poștale. 

Cei interesați de informaţii europene au fost aşteptaţi la bibliotecă unde au găsit 

informații diverse pe teme europene : Cum funcționează Uniunea Europeană,  12 lecții despre 

Europa, Europa sub lupă,  Călătorind  prin Europa,  Parlamentul European: vocea 

cetățenilor în Uniunea Europeană, Europa. Revistă informativă pentru tineri etc. 

 Au fost organizate la toate sediile bibliotecii puncte de informare INFO EUROPA 

care s-au adresat tuturor membrilor comunităţii, în special tinerilor, pentru ca aceștia să-și 

cunoască drepturile şi să aibă acces la diverse oportunități de studiu si formare profesională.  

 În Biblioteca Județeană Vrancea, proiectul InfoEuropa a debutat în anul 2011 având 

un caracter permanent  în instituţia noastră şi se derulează prin organizarea unor acţiuni având 

ca scop diseminarea informaţiilor privind  activitatea Parlamentului European şi a Uniunii 

Europene. 

 

 

 



Tineri în EUropa 

Organizator: Biroul de Informare al Parlamentului European în România ; Biblioteca Județeană 

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Țîrlea Alexandra-Monica, promoter pentru democrația europeană și profesor 

de istorie la Școala Gimnazială “Ioan Vodă cel Viteaz” Slobozia – Ciorăști, județul Vrancea 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare al Bibliotecii Județene  ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Nr. participanţi: 40 

2 seminarii de informare, timp de 6 ore 

Rezumat: Joi, 12 mai 2016, la Centrul de Formare al Bibliotecii Județene  ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea, tinerii s-au întâlnit cu EUropa. În două seminarii de informare, de la ora 14.15 și 17.30, 

aceștia au aflat cum îi influențează calitatea de cetățean european și ce beneficii au ca și tineri prin 

programele Erasmus+. 

 Evenimentul a fost dedicat liceenilor, cu scopul de a-i informa despre istoria Uniunii 

Europene și despre modul de funcționare a instituțiilor ei și de a arăta necesitatea și 

funcționalitatea acestora. Tinerii activi din cadrul evenimentului au primit suport material și 

premii: tricouri, stick-uri, mini bloc notes și reviste. 

 ”Tineri în Europa” a fost desfășurat în cadrul proiectului “Promotori pentru democrație 

europeană”  ediția a II-a, inițiat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România 

și prezentările au fost susținute de Țîrlea Alexandra-Monica, promoter pentru democrația 

europeană și profesor de istorie la Școala Gimnazială “Ioan Vodă cel Viteaz” Slobozia – 

Ciorăști, județul Vrancea.  

 Detalii despre proiect pot fi găsite aici: 

http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/promotori_democratie.html#H_calendar_evenimente

_locale 

 

Laboratorul interactiv de idei civice 

Organizator: Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Iulian Berbece, consilier juridic în cadrul 

Tehnoplus Exim S.R.L. și asistent-avocat ; Fundația 

CAESAR România 

Loc de desfăşurare: Centrul de Formare al Bibliotecii 

Județene Vrancea 

Nr. participanţi: 15 
Workshop: 10 ore  

Rezumat: Timp de 10 săptămâni, în fiecare joi de la ora 

17
30

 la 18
30

 la Centrul de Formare al Bibliotecii Județene 

Vrancea, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 4, spațiul recent 

amenajat ca și cuib al Cetățenilor activi și al democrației pe care ne-o dorim cu toții, au avut loc 

cursuri de aprofundare a cunoștințelor civice și juridice pentru elevii de liceu.  

 Laboratorul interactiv de idei civice a fost organizat de Iulian Berbece, consilier juridic 

în cadrul Tehnoplus Exim S.R.L. și asistent-avocat, în parteneriat cu Fundația CAESAR 

România și Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea.  

 Iulian Berbece, trainerul acestui curs le-a vorbit tinerilor despre cum comportamentul 

civic se formează prin instruire, informare și efort permanent. 

 

http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/promotori_democratie.html#H_calendar_evenimente_locale
http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/promotori_democratie.html#H_calendar_evenimente_locale


Târgul de carte 

Ediţia a XI-a 

26 – 29 mai 2016 

Tema dedicată : 

100 de ani de la intrarea României  

în Primul Război Mondial 

Organizator: Consiliul Judeţean Vrancea ; Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori, parteneri: Ansamblul Folcloric “Ţara 

Vrancei” ; Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea 

; Garnizoana Focşani ; Teatrul Municipal “Mr. 

Gheorghe Pastia” Focşani ; Centrul Cultural Vrancea ; 

Asociaţia “Cărţi deschise” Focşani ; Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Vrancea ; Tricotton Junior Panciu ; 

Crucea Roşie Vrancea ; Ateneul Popular “Mr. Gh. 

Pastia” Focşani ; Corul Pastorala Focşani ; Asociaţia 

Veteranilor de Război Filiala Vrancea ; Casa de 

Cultură din Odobeşti ; Casa Armatei Focşani ; S.C. 

Transport Public S.A. Focşani ; Uniunea Scriitorilor 

FilialaVrancea ; Aurel Fărcaşanu ; Ioan Codreanu ; 

Familia Daniela şi Cornel Mărăscu 

Sponsori: Cafeneaua Corso Focşani ; Carrefour 

Focşani 

Parteneri media: Ziarul de Vrancea ; Monitorul de 

Vrancea ; Atlas TV ; Focus FM ; Promotis ; Radio 

Dada 

Invitaţi de onoare: Dan C. Mihăilescu – istoric şi critic literar ; Marina Almăşan – 

realizatoare TV şi scriitoare 

Loc de desfăşurare: Ansamblul Folcloric “Ţara Vrancei” 

Nr. participanţi la ctivităţile târgului: 1390 

Vizitatori târg: peste 2400 

Nr. de edituri participante: 18 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. de volume expuse pentru vânzare: 

peste 10250 

Nr. de volume vândute: peste 4000 

Expoziţii de carte: 4 

Altfel de expoziţii: 4 

Nr. cărţi expuse: 99 

Nr. altfel de documente expuse: 210 

Rezumat: În perioada 26 – 29 mai 2016, la 

Sala Balada din oraşul nostru a avut loc 

Târgul de carte, ediţia a XI-a, organizat de 

Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea şi Consiliul Judeţean Vrancea, în 

parteneriat cu Ansamblul Folcloric „Ţara 

Vrancei” şi Direcţia pentru Cultură Vrancea. 

Spaţiul târgului a fost neîncăpător. Standurile 

cu cărţi au fost vizitate cu mult interes de 

iubitorii de lectură, începând de la copii şi 

până la persoane aflate la a treia tinereţe. 

Oameni de toate profesiile au venit să 

participe la activităţile târgului şi să cumpere 

cărţi la preţuri promoţionale de la editurile 

prezente la târgul organizat de instituţia 

noastră. Deschiderea oficială a Târgului a avut loc, joi, 26 mai 2016 la ora 10
30

 la care au 

participat alături de bibliotecari, scriitori, cititori dar şi istoricul şi criticul literar Dan C. 

Mihăilescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea Ionel Celmare, primarul Cristi 

Misăilă, viceprimarul Marius Iorga şi consilierul local Ionuţ Mersoiu, Traian Negulescu, 

directorul Direcţiei pentru Cultură, Sorin Francu, directorul Teatrului Municipal „Maior 

Gheorghe Pastia”, Maria Murgoci, directorul Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei” şi alte 

oficialităţi.  

Momentul deschiderii oficiale a Târgului a fost urmat de Conferinţa cu tema 

„Evocarea personalităţii 

Reginei Maria a României”, 

susţinută în faţa unei săli pline, 

de istoricul şi criticul literar 

Dan C. Mihăilescu. 

Conferinţa s-a încheiat cu 

vizionarea filmului 

documentar „Regina Maria – 

Frânturi de suflet românesc” 
realizat de Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea. Membrii 

Ansamblului Folcloric „Ţara 

Vrancei” au oferit vrâncenilor 

între orele 13
30

-14
00

, 

spectacolul „Cântec şi vers 

închinate eroilor neamului”. De la ora 16
00

, Biblioteca Judeţeană a prezentat un calup de 

activităţi intitulate generic „Memorie locală vrânceană”. Dintre acestea amintim: lansarea 

cărţii „Memorie locală – Fond documentar. Catalog: 1879 – 1958”, autor Veronica Crăciun, 

colega noastră şi editată de instituţia noastră; lansarea site-ului www.memorielocalavrancea.ro 

http://www.memorielocalavrancea.ro/


şi o scurtă prezentare a 

proiectului „Pro Memoria”. 

Prima zi s-a încheiat cu recitalul 

în aer liber susţinut de Corul 

Pastorala şi Ansamblul Folcloric 

„Ţara Vrancei”.  

 Cea de a doua zi a Târgului de carte de la Focşani a fost plină de evenimente culturale. 

Acestea au început la ora 10
00

, cu manifestarea culturală „Ne învaţă Mărăşeşti”, program 

derulat de către biblioteca noastră în parteneriat cu Garnizoana Focşani, Brigada 8 LAROM 

„Alexandru Ioan Cuza”, Forţele Terestre  Române, Aeriene Române, Editura Militară, 

Veteranii de Război, Asociaţia „Mărăşti 1917 Mareşal Averescu”, Asociaţia Naţională 

„Cultul Eroilor – Regina Maria” Filiala Vrancea. Au avut loc o serie de activităţi omagiale 

dedicate Armatei Române cu prilejul împlinirii celor 100 de ani de la intrarea României în 

Războiul pentru Întregirea Naţională. 

Invitaţi de onoare la această 

manifestare culturală au fost: general 

de brigadă prof. univ. dr. Adrian 

Stroea, locotenent colonel (r.) 

Gheorghe Mocanu, Adrian Pandea, 

directorul Editurii Militare, comandor 

Jănel Tănase, doctor în istorie, 

căpitan comandor Ioan Botez, 

reprezentanţi ai bazelor aeriene şi a 

şcolilor militare din Forţele Aeriene 

Militare, colonel Mihai Şomâtcă, 

preşedintele Asociaţiei „ mărăşti 1917 Mareşal Averescu”, plutonier major (rtr) Vasile 

Buruiană, preşedintele Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor – Regina Maria” Filiala Vrancea 

şi colonel (r) Ionel Marin. Cu acest prilej, avut loc vernisajul expoziţiei de fotografii orinale 

din Primul Război Mondial aflate în proprietatea familiei Cornel şi Daniela Mărăscu şi 

prezentarea expoziţiei de medalii şi documente puse la dispoziţie de domnul Ioan Codreanu, 

nepotul jurnalistului Leon Kalustian. Manifestarea culturală „Ne învaţă Mărăşeşti” a fost 

acompaniată de acordurile muzicii militare a Garnizoanei Focşani.  
 În cea de a doua zi, între orele 14

30
-15

30
, Târgul de Carte organizat de instituţia noastră 

a făcut un popas în oraşul viilor domneşti, ocazie pentru odobeşteni să mai marcheze o etapă 

din manifestările dedicate celor 390 de ani de la prima atestare documentară. În cadrul etapei 

odobeştene a fost lansată a treia ediţie a volumelor scriitorului Constantin Apostol dedicate 

vieţii podgorenilor din târgul de sub Măgura, în ajunul şi în timpul Primului Război Mondial: 

„Amarul sânge al strugurilor”, Focşani, 2016 şi „Război cu zurgălăi”, Focşani, 2016. De 

asemenea, a fost prezentată o nouă serie de cărţi poştale cu imagini reprezentând Centru Civic 

înaintea demolărilor din timpul regimului comunist şi clădirea Primăriei în primii ani ai 

secolului trecut. Evenimentul de la Odobeşti a cuprins şi introducerea oficială în circuitul 

public a Fondului de carte religioasă „Episcop Mitrofan”, constituit prin achiziţii de către 



Primăria odobeşti şi prin donaţii din partea slujitorilor Bisericii din Odobeşti şi localităţile 

vecine, precum şi din partea Arhiepiscopiei şi a Cancelariei Sfântului Sinod. 

 Ultima zi a Târgului de carte a debutat cu vernisajul expoziţiei de artă plastică şi 

premierea participanţilor la Concursul de creaţie plastică „Măriuca şi alţi eroi ai Primului 

Război Mondial”. Ediţia din acest an a Târgului de Carte de la Focşani s-a încheiat cu 

lansarea cărţii realizatorului TV Marina Almăşan, „Şi eu am descoperit America”, apărută la 

Editura Corint, Bucureşti, 2016.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Edituri participante: 

Editura Humanitas, Editura Militară, Editura Curtea Veche, Editura Corint, Editura Junimea, Editura 

RAO, Editura Litera, Editura Cetatea de Scaun, Editura Saeculum I.O., Editura Art, Editura Lider, 

Editura Antet, Editura Andreas, Librăria Universul Cărţii, Editura Atec, Editura Salonul Literar, 

Editura Pallas, Editura Terra.  

Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea adresează mulţumiri tuturor celor care 

s-au implicat  

în organizarea Târgului de carte, de la Focşani, ed. a XI-a, 2016,  

una dintre cele mai importante manifestări culturale din Vrancea. 



PROGRAM 

Joi, 26 mai 2016 

Ora 10
30 

– 11
30

 Deschiderea târgului 

Ora 11
30

 - 13
30

 Istoricul şi criticul literar Dan C. Mihăilescu  

Conferinţă: Evocarea personalităţii Reginei Maria a României 

Ora 13
30

 – 14
00

 Cântec şi vers închinate eroilor 

neamului – Spectacol susţinut 

de Ansamblul Folcloric Țara 

Vrancei – partener în 

organizarea Târgului de 

carte, Focşani, 2016 

Ora 16
00

 - 17
00

 Memorie locală vrânceană 

 Fondul localia - Colecţii în format digital. 

Proiect în parteneriat cu Muzeul Vrancei 

 Lansare de carte: Veronica Crăciun – 

Memorie locală – Fond documentar. Catalog: 

1879-1958. Editor: Biblioteca Judeţeană 

„Duiliu Zamfirescu“ Vrancea. Focşani, Editura 

Atec, 2016. 

 Lansare site: memorielocalavrancea.ro

 Scurtă prezentare a proiectului Pro 

Memoria 

 Prezentarea colecţiei de periodice Frontul 

Mărăşeşti. Colecţia a fost donată Bibliotecii 

Judeţene „Duiliu Zamfirescu“ Vrancea de Şcoala Generală „Ecaterina Teodoroiu“ din 

Mărăşeşti. 

 Film: Regina Maria – Frânturi de suflet românesc realizat de Biblioteca Judeţeană 

„Duiliu Zamfirescu“ Vrancea 

Ora 17
00

 - 18
00

 Lansări de carte – moderator: Adrian Ţiglea 

 Ion Cherciu – Ion C. Cazan : Literatură populară în cercetările monografice ale 

Şcolii Sociologice de la Bucureşti. Vol. 1: Nerej - Vrancea. Focşani, Editura Terra, 

2014.  

 Petre Abeaboeru – Comuna Răcoasa. Simbol al eroismului românesc. Focşani, 

Terra, 2015. 

 Camelia Sandu – Revolta din Suraia împotriva colectivizării – 1957. Buzău, Editura 

Rafet, 2015. 

 Radu Borcea – Colectivizarea sufletelor sau Memoria pământului confiscat. 

Odobeşti, Salonul Literar, 2015. 

Prezintă: Culiţă Ioan Uşurelu, redactor şef la Salonul literar, Directorul Fundatiei 

Social-Culturale Mioriţa-Odobeşti, membru al USR;  Prof. Ion Gr. Cherciu; 

Radu Borcea, jurnalist 

 Ion Lazăr da Coza – La umbra Vezuviului. Focşani, Salonul literar, 2016. 

Prezintă: Culiţă Ioan Uşurelu 

 Vasilisia Lazăr – Anotimpul întoarcerilor. Adjud, Armonii culturale, 2016. 

 Ion Lazăr da Coza – La Ghizunie. Adjud, Armonii culturale, 2016. 



 

18
30  

Ecouri muzical coregrafice închinate eroilor noştri: Recital Corul Pastorala 

Focşani şi 

Ansamblul Folcloric Țara Vrancei 

 

Vineri, 27 mai 2016 

Ora 10
00 

- 11
30

  „Ne învaţă Mărăşeştii“ 

„Zilele de glorie ale acestui sat din Moldova trebuie să fie zilele de înaltă pedagogie 

naţională care va îndruma viitorul“ Octavian Goga 

Expoziţie de medalii şi documente din  Primul Război Mondial - documente puse la 

dispoziţie de domnul Ioan Codreanu.   

Activităţi omagiale dedicate Armatei Române cu prilejul împlinirii celor 100 de ani 

de la intrarea României în Războiul pentru Întregirea Naţională.  

Program desfăşurat cu participarea reprezentanţilor următoarelor categorii de 

arme:    

Forţele Terestre Române - Forțele Terestre Române, în înţelesul lor actual, s-au format în 

1859, imediat după unirea Munteniei cu  Moldova și au fost comandate de către domnitorul 

Alexandru Ioan Cuza. 

Expuneri: 

Garnizoana Focşani – între Gloria trecutului şi prestigiul prezentului 

 Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza“– Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan 

Cuza” este purtătoarea tradiţiilor de luptă ale Brigăzii 2 Artilerie Grea. Aceasta din 

urmă a fost înfiinţată la data de 01 iulie 1916, prin Înaltul Decret nr. 2436 / 27 iunie 

1916, în garnizoana Bucureşti. 

 Stand editorial şi prezentări de carte – Prezintă: general de brigadă prof. univ. dr. 

Adrian Stroea 
 Col. prof. univ. dr. Adrian Stroea ; Col. (r) Marin Ghinoiu – Din elita artileriei. 

Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2012. 

 General-locotenent prof. univ. dr. Sorin Ioan ; Colonel prof. univ. dr. Adrian 

Stroea – Forţele terestre române : Istorie în date şi imagini = Romanian land 

forces : Historical data and images. Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial 

al Armatei, 2013. 

 Col. prof. univ. dr. Adrian Stroea ; Col. (r) Marin Ghinoiu – Şcoala Militară de 

Artilerie, 130 de ani de existenţă. Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al 

Armatei, 2011. 

 Enciclopedia Artileriei Române. Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al 

Armatei, 2013 

 Col. conf. univ. dr. Adrian Stroea ; Lt. Col. Gheorghe Băjenaru – Artileria 

română în date şi imagini. Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al 

Armatei, 2010. 

 165 ani de existenţă a artileriei române moderne. Bucureşti, s.e., 2008. 

 Col. prof. univ. dr. Adrian Stroea ; Col. (r) Marin Ghinoiu – File din istoria 

artileriei. Fapte, întâmplări şi oameni. Bucureşti, s.e., 2015. 

Veteranii de război – „Părinţi ai Patriei“ –  Alocuţiuni ale membrilor Asociaţiei 

Veteranilor de Război Filiala Vrancea – Preşedinte lt.col (r) Gheorghe Mocanu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza


Editura  Militară  – Editură de tradiţie şi de elită a României – Prezintă: Adrian Pandea, 

director 

Ora 11
30

 - 11
45

 Pauză 

Ora 11
45

 - 13
15

 Forţele Aeriene Române - Forțele Aeriene Române reprezintă aviația 

militară a Armatei Române, 

înființată la 1 aprilie 1913, 

prin aprobarea Legii privind 

Organizarea Aeronauticii 

Militare. 

Expuneri: 

Destine aeronautice în 

poarta Focşanilor. 

Prezintă: comandor Jănel 

Tănase, doctor în istorie, 

Şef serviciu Personal şi 

Mobilizare al Statului Major 

al Forţelor Aeriene Române 

Expoziţie de embleme şi insigne de 

aviaţie. Prezintă: căpitan comandor 

Ioan Botez 

Aviaţia militară: eroi şi 

personalităţi. Prezintă: reprezentanţi 

ai bazelor aeriene şi ai şcolilor 

militare din Forţele Aeriene Militare 

Lansare şi prezentare de carte: 

Prezintă: comandor Jănel Tănase, 

doctor în istorie 

 Cdor. Jănel Tănase, dr. în 

istorie  – Cartea de aur a 

absolvenţilor şcolilor aripilor 

româneşti. Bucureşti, Editura 

Centrului Tehnic-Editorial al 

Armatei, 2016.  

 Lt. Cdor Daniel Stan ; Cdor Jănel Tănase – Şcoala aripilor româneşti de la Tecuci, o 

instituţie de învăţământ aeronautic în umbra secolului XX. Tecuci, s.e., 2015. 

Muzeul Vrancei – reper instituţional de cercetare a istoriei locale şi naţionale. Prezintă: 

prof. dr. Horia Dumitrescu, director Muzeul Vrancei. 

Ora 13
15

 – 13
30

 Muzica militară a Garnizoanei Focşani 

Ora 13
30

 – 13
45

 Mesaj de Pace 

Ora 14
30

 - 15
30

 Biblioteca Publică „Ana Georgescu” Odobeşti, director Romeo 

Valentin Muscă 

Lansare de carte: Constantin Apostol 

 Amarul sânge al strugurilor. Focşani, Editura Atec, 2016. 



 Război cu zurgălăi. Focşani, Editura Atec, 2016. 

Inaugurare: Fondul de carte religioasă „Episcop Mitrofan“ 

Lansarea seriei a treia de cărţi poştale dedicate aniversării a 390 de ani de atestare 

documentară a oraşului Odobeşti 

Lansare de revistă: Oglinda literară : Revistă de cultură, civilizaţie şi atitudini. Anul XV. 

Nr. 173 mai 2016. Redactor şef: Gheorghe Andrei Neagu, Preşedintele Asociaţiei Culturale 

“Duiliu Zamfirescu” şi membru USR. 

 

Ora 16
30

 – 18
30

 Expuneri: 

 Asociaţia "Mărăşti 1917 Mareşal Averescu" – colonel Mihai Şomâtcă 

 Asociaţia  Naţională "Cultul Eroilor - Regina Maria" Filiala Vrancea – Preşedinte  

plutonier  major (rtr) Vasile Buruiană 

 Lansare de carte - Ionel Marin – În memoria netimpului. Râmnicu-Sărat, Rafet, 

2016. 

 Vernisajul expoziţiei de fotografii originale din primul război mondial aflate în 

proprietatea familiei Cornel şi Daniela Mărăscu. Prezintă: Daniela Mărăscu 

 Rolul Asociaţiilor de Cruce Roşie în Vrancea Primului Război Mondial. Prezintă: 

 Cezar Cherciu, profesor de istorie – Contribuţia Societăţii de Cruce Roşie la 

Războiul de Independenţă şi Primul Război Mondial. 

 Profesor Lidia Boc, voluntar Crucea Roşie Vrancea; Laura Breană, Preşedinte de 

onoare Crucea Roşie – Crucea Roşie, dintotdeauna aproape de oameni. 

 Veronica Crăciun, bibliotecar – Hortensia Papadat Bengescu – soră de caritate 

la Crucea Roşie. 

 

Ora 17
00 

- 18
30 

 Lansări de carte – moderator: Adrian Ţiglea 

Oana-Monica Negoiţă ; Diana Toader – Let’s exercise our English. Brăila, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, 2016. 

Scriitori vrânceni – Membrii Ligii Scriitorilor Români. Filiala Vrancea 

Mariana Vicky Vârtosu 

 Interviu imaginar: antologia LSR, Filiala Vrancea. Adjud, Armonii culturale, 2015. 

 Aladina din Al Ain. Adjud: Armonii culturale, 2015.  

Prezintă: Virginia Bogdan 

Virginia Bogdan  – Lăncii de lumină sau lansări de carte = Lance(ment)s de livres. Adjud, 

Armonii culturale, 2016. 

Constanţa Cornilă – Arhiva incandescenţei. Focşani, Salonul literar, 2015. 

Elena Stroe-Otavă – Enigma pietrei de smarald. Buzău, Editura Mad Linotype, 2015. 

Asociaţia „Simion Mehedinţi” Focşani. Prezintă: prof. dr. Costică Neagu 

 Dumitru Pricop – Citiţi-mă înscris pe stalactite. Focşani, Editura Terra, 2016. 

 Simion Mehedinţi – Caiete vol. 2. Focşani, Editura Terra, 2012. 

 Costică Neagu – Dumitru Pricop, cultul prieteniei. Focşani, Editura Terra, 2016. 

 Ion Diaconu – Monografia Judeţului Putna. Focşani, Editura Terra, 2013. 

 

 

 

 



Sâmbătă, 28 mai 2016 

Ora 12
00

 - 13
00 

 Ora cărţilor 

junimiste – Semnale editoriale. Lansarea 

volumelor: 

 Gabriel Mardare – ®ELPI (Luca 

Piţu). Iaşi, Editura Junimea, 2016. 

(Colecţia Efigii) 

 Ioan R. Marinescu –  Note de 

război. (Colecţia Memoria Clepsidrei) 

 Doina Popa –  Ca frunza-n vânt. 

(Colecţia Epica) 

 Revista Scriptor, nr. 5-6 (mai-

iunie) 

Prezintă: Gabriel Mardare şi Lucian 

Vasiliu 

Invitat: prof. Anişoara Piţu 

 

Ora 13
30 

- 15
30  

Lansări de carte 

 Cap. sanitar Vasile Mihăilescu. „Ai 

văzut un Rege plângând, cititorule?”: 

Amintiri din Campania pentru întregirea 

neamului: 1916 – 1918. Ediţie îngrijită de 

Mihail Adafini şi Liviu Adafini ; Cuvânt 

către cititori, date biografice, note şi 

comentariu istoric de Mihail Adafini – 

Sibiu, Editura A.T.U., 2015. 

 Aurel Neculai – Războiul pentru 

Întregirea Naţională în expresii memorabile. 

Focşani, Editura Andrew, 2016. 

 Ioan Dumitru Denciu 

 Creştinătate: roman. Buzău, 

Editgraph, 2013. 

 Firele ascunse: proză scurtă din diverse timpuri. Buzău, Editgraph, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



Duminică, 29 mai 2016 

Ora 10
00 

- 11
30 

 

Vernisajul expoziţiei de artă plastică şi premierea participanţilor la Concursul de creaţie 

plastică Măriuca şi alţi eroi ai Primului Război Mondial 

Lansări de carte: 

 Oana Diana Renea – Cele mai frumoase poezii. Focşani, Editura Terra, 2016. 

 Mariana Vicky Vârtosu 

 Steaua zorilor. Adjud, Armonii culturale, 2015. 

 Povestea lui An-Împărat. Adjud, Armonii culturale, 

2015. 

Prezintă: Virginia Bogdan 

 Recital – Sofia Ciobanu – finalista din Focsani la Next Star  

 Moment artistic – Bigiu Diaconu Maria Magdalena - 

elevă cls. a II-a Şcoala „I. Basgan“ Focșani  

Ora 12
00

 Invitat special şi lansare de carte: Marina 

Almăşan „Și eu am descoperit America“. Bucureşti: Editura 

Corint, 2016. 

 

IULIE 
Serată de poezie americană la 

Biblioteca Judeţeană 
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 50 

Rezumat: Joi, 7 iulie 2016, la sediul Central al Bibliotecii 

Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea din Strada Mihail 

Kogălniceanu nr. 13, Sala Virgil Huzum, a avut loc, 

începând cu ora 17.00, lansarea de carte Edible Flowers a 

poetei focșănene Lucia Cherciu. Cu acest prilej, 

focşănenii au participat la o seară de lectură publică a 

unor fragmente reprezentative din opera autoarei. 

Lucia Cherciu este Profesoară de Engleză la State 

University of New York Dutchess din Poughkeepsie, New 

York, unde predă cursuri de Literatură Americană şi 

Creaţie Literară. Este autoarea unei cărţi de poezie în 

engleză, “Edible Flowers” (“Flori Comestibile”) publicată 

de Main Street Rag în 2015, care se poate găsi la 

http://mainstreetrag.com/bookstore/product/edible-flowers şi a fost finalistă pentru premiul de 

poezie Eugene Paul Nassar. De asemenea, a publicat două cărţi de poezie în limba romȃnă: 

“Lepădarea de Limbă” (Editura Vinea 2009) şi “Altoiul Râsului” (Editura Brumar 2010). 



Poezia sa a apărut in numeroase reviste literare precum “Connecticut Review,” “Connotation 

Press,” “Cortland Review,” “ISLE,” “Memoir,” “Paterson Literary Review,” “The Prose-

Poem Project,” “Oglinda Literară,” “Pro Saeculum,” “Salonul Literar,” “Timpul,” 

“Hyperion,” “Contrapunct” şi “Astra.” Poeziile sale au fost premiate in cadrul concursului 

“Unrequited” şi au fost nominalizate de două ori pentru un Pushcart Prize şi Best of the Net. 

Cea mai recentă carte, “Train Ride to Bucharest” este în curs de apariţie la editura Sheep 

Meadow Press. Pe internet, autoarea se poate găsi pe site-ul www.luciacherciu.webs.com 

 
Donație de carte pentru frații  

din Republica Moldova 

 

Rezumat:Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea s-a alăturat proiectului 

cultural de strângere de cărţi pentru cetăţenii din Republica Moldova. Proiectul cuprinde 

trei secţiuni: carte pentru copii, carte pentru adolescenţi şi carte pentru adulţi, carte 

tipărită după anul 1990. Biblioteca Judeţeană Vrancea a derulat proiecte asemănătoare, 

inclusiv în Republica Moldova, împreună cu Filiala comună Ştefan cel Mare și Sfânt din 

Chişinău, deschisă de biblioteca noastră în anul 2004, fapt pentru care adresează 

membrilor comunităţii vrâncene, bibliotecilor publice şi şcolare din judeţul nostru, 

bibliotecarilor şi tuturor iubitorilor de carte şi de neam românesc, invitaţia de a ni se 

alătura în acest proiect. Cărţile au fost colectate la sediile bibliotecii judeţene din Focşani 

şi ale bibliotecilor publice şi şcolare din judeţ până la data de 30 septembrie 2016. 

AUGUST 

Vreau să fac și eu ceva pentru Țară! 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Familia Cornel și Daniela Mărăscu 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. altfel de documente expuse: 75 

Rezumat: La Sediul central al Bibliotecii Județene Duiliu 

Zamfirescu Vrancea a au fost pregătite pentru  utilizatorii săi 

expoziții dedicate eroilor din Primul Război Mondial. Astfel, 

Vreau să fac și eu ceva pentru țară! este titlul expoziției  dedicată 

Măriucăi Zaharia, eroina din Primul Război Mondial care a ajutat 

Armata Română într-un post de observație și a plătit prețul 

suprem, în data de  6 

august 1917. 

         De asemenea, tot la 

Sediul central al 

Bibliotecii Județene  au 

fost expuse fotografii 

originale din Primul Război Mondial aflate în 

proprietatea familiei Cornel și Daniela Mărăscu, 

http://www.luciacherciu.webs.com/


expoziție care a fost vernisată în cadrul Târgului de Carte, ediția a XI-a, organizat de 

Biblioteca Județeană Vrancea în perioada       26 – 29 mai 2016.   Galeria de fotografii poate fi 

accesată la adresa:  http://www.memorielocalavrancea.ro/fotografii/ . 

 

SUB UMBRELA BIBLIOTECII  
- spunem la revedere Bibliovacanţei 

 
Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: IPJ Vrancea, reprezentat de dna. cms. Monica Manolache 

Voluntari: Fântâneru Elena - prof. istorie, Bărbosu Pompilia - prof. lb. română,  Daniela 

Cazacu-prof. lb. română, Marilena Șerbănuț - trainer certificat ANC, Dorobâţ Virginia -  prof 

înv. primar, Oana Alexe - prof. înv primar, și elevii: Cătănoiu Alexandra, Dănilă Florentina, 

Filimon Ramona, Ghidiu Codrin, Ghimpu Monica, Ifrim Ana-Maria,  Moldoveanu Ioana, 

Nica Claudia și Mândroiu Ana-Maria 

Loc de desfăşurare: Secţia pentru copii şi tineret 

Nr. participanţi: 176 

Cluburi: 5 

Nr. participanţi cluburi: 50 

Expoziţii de carte: 7 

Altfel de expoziţii: 7 

Nr. cărţi expuse: 355 

Nr. altfel de documente expuse: 209 

Rezumat: Joi, 18 august, ora 11.00, la Biblioteca Județeană Vrancea - Secţia pentru copii şi 

tineret Oana-Diana Renea, a avut loc festivitatea de închidere a ediţiei de anul acesta a 

BIBLIOVACANŢEI. 
Ajunsă la a VIII-a ediție, BIBLIOVACANŢA a cunoscut, în toți acești ani, un succes 

deosebit, reuşind ca,  prin multitudinea şi varietatea cluburilor pe care le-a oferit, să răspundă 

nevoii de petrecere a timpului liber a tuturor participanţilor. 

“Astfel, la Secţia pentru copii şi tineret a Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu 

Vrancea, în perioada vacanţei mari, s-au desfăşurat Cluburile gratuite de vacanță destinate 

elevilor, unde aproximativ 

50 de copii au trecut zilnic 

pragul bibliotecii, s-au 

distrat, au învățat și au 

socializat. 

Cei care au ales să-

şi petreacă timpul liber în 

mod plăcut și creativ la 

bibliotecă au participat la 

5 cluburi de vacanță: 

lectură, teatru, handmade, 

film și engleză distractivă. 
Și anul acesta partener în 

acest proiect a fost 

Compartimentul de analiză 

și prevenire a 

criminalității din cadrul 

IPJ Vrancea, reprezentat 

http://www.memorielocalavrancea.ro/fotografii/


de dna. cms. Monica Manolache, care a prezentat celor mici, prin jocuri interactive, 

programul local Alege Viața, cu reguli despre siguranța rutieră, pe internet, la școală, pe 

stradă și acasă.  

Intitulat Sub umbrela bibliotecii, evenimentul de final va fi dedicat participanţilor, 

voluntarilor şi colaboratorilor implicaţi şi, deopotrivă,  părinţilor şi bunicilor ce vor fi 

prezenţi alături de noi. 

Va fi un prilej de bucurie pentru toţi cei peste 200 de copii care au participat în 

această vară la cluburi, care se vor întâlni şi vor schimba păreri despre activităţile la care au 

participat.   

Aceştia au pregătit împreună cu bibliotecarii, voluntarii şi coordonatorii de cluburi, 

activităţi diverse şi surprize. 

Mici puneri în scenă pregătite 

la clubul de teatru și lectură, 

expoziţii ale obiectelor 

manufacturate cu grijă la 

clubul de hand made, expoziţie 

de desene și afise, jocuri 

interactive la cluburile de 

engleză şi o scurtă trecere în 

revistă a tuturor cunoştinţelor 

acumulate în această vară, 

înmânarea diplomelor pentru 

voluntari şi participanţi vor fi 

principalele repere ale 

evenimentului.” (bibl. Olaru 

Maria Cristina -  coordonator 

Secția pentru copii și tineret) 

Biblioteca mulțumește 

echipei de voluntari care s-a 

alăturat bibliotecarilor și au coordonat derularea  cluburilor de vacantă: Fântâneru Elena - 

prof. istorie, Bărbosu Pompilia - prof. lb. română,  Daniela Cazacu-prof. lb. română, Marilena 

Șerbănuț - trainer certificat ANC, Dorobâţ Virginia -  prof înv. primar, Oana Alexe - prof. înv 

primar, și elevii: Cătănoiu Alexandra, Dănilă Florentina, Filimon Ramona, Ghidiu Codrin, 

Ghimpu Monica, Ifrim Ana-Maria,  Moldoveanu Ioana, Nica Claudia și Mândroiu Ana-

Maria.” 

 

Inaugurarea Fondului de carte  
„Dorul” Dan & Rodica Romaşcanu 

  

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Dan Romaşcanu 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 15 

Rezumat: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat joi, 18 august 2016, 

începând cu ora 11, la Sediul Central din Strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, inaugurarea 

Fondului de carte „Dorul” Dan & Rodica Romaşcanu, donat Bibliotecii de către familia Dan 

şi Rodica Romaşcanu, din Danemarca, fond cuprinzând 475 de cărţi, precum şi patru seturi de 

manuscrise şi dactilograme ale unor prestigioşi scriitori ai diasporei româneşti, multe dintre 



ele însoţite de autograf. Totodată, a fost donată Bibliotecii 

colecţia integrală a Revistei „Dorul”. 

Cu acest prilej, Biblioteca Judeţeană a iniţiat Colecţia 

Literatura de Exil.  

Dan Romaşcanu este atestat de către Academia Română 

ca descendent de sânge al familiei domnitorului Constantin 

Brâncoveanu şi este nepotul lui Ionescu Gheorghe Bălăceanu, 

ultimul Mareşal al Curţii Regale a României. În calitate de 

publicist şi director al Editurii „Dorul” şi al Revistei „Dorul”, 

Dan Romaşcanu participă, în anul 1997, la Târgul de carte de la 

Frankfurt. Este prima editură din exilul românesc participantă 

cu stand propriu la un târg de carte din străinătate, continuând 

în anul 2001 cu participarea la Salonul de Carte de la Paris. 

Revista „Dorul” a fost fondată în anul 1990 şi a apărut lunar 

timp de 17 ani, ultimul număr – 210 – fiind în decembrie 2007. 

Printre colaboratorii revistei numărându-se nume de rezonanţă din diaspora românească: 

Pavel Chihaia (membru al organizației anticomuniste "Mihai Eminescu", refugiat politic în 

Germania, colaborator al Radio Europa Liberă); Adrian Silvan Ionescu (director al Institutului 

de Istoria Artei), Petre S. Năsturel (reprezentant de seamă al istoriografiei bizantine româneşti 

şi al bizantinologiei  europene, fiind considerat cel mai mare bizantinolog al Franţei şi al 

exilului românesc, descendent al celebrului neam al Năstureilor), Radu Negrescu Şuţu 

(descendent din neamul domnitorului Alexandru Nicolae Suțu, semnatar, în 1977, al apelului 

disidentului Paul Goma, coautor şi semnatar al unui protest împotriva nerespectării dreptului 

omului în România), Andrei Pandrea (fiul lui Petre), Bazil Munteanu (profesor la Sorbona şi 

secretarul particular al Elenei Văcărescu, pe când aceasta era ambasador la Paris în perioada 

interbelică), academician Paul Cernovodeanu. Aceste nume se regăsesc, ca autori, în colecţia 

donată bibliotecii, alături de alt nume. 

            Cu acest prilej a fost vernisat tabloul în ulei pe pânză – Marină – al lui Kristen Berg, 

donat bibliotecii noastre de către domnul Dan Romaşcanu.  

            Biblioteca Judeţeană Vrancea mulţumeşte familiei Dan şi Rodica Romaşcanu pentru 

încrederea acordată instituţiei noastre.   
 

SEPTEMBRIE 
 

Cărţi de patrimoniu în colecţiile  
Bibliotecii Judeţene  

“Duiliu Zamfirescu” Vrancea 
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Direcţiei de Cultură Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 10 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 3 

Rezumat: Cu prilejul  Zilelor Europene ale Patrimoniului, 12-18 septembrie, 2016, a 

organizat în data 15 septembrie la ora 11, în sediul central din Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 



13 (etaj), expoziţia de carte veche intitulată “Cărţi de patrimoniu în colecţiile  Bibliotecii 

Judeţene “Duiliu Zamfirescu Vrancea”.  

Au fost descrise şi expuse cele trei 

exemplare din colecţiile de carte veche, clasate 

în categoria Fond: Carte folositoare de suflet, 

despărţită în trei părţi, tipărită la Mitropolia 

Iaşi, la 1819; Istoria Noului Testament (tomul al 

doilea) spre întrebuinţarea româneştii tinerimi, 

tipărită la Mitropolia Iaşi, la 1824; Ceaslov, 

tipărit la Iaşi, la Mitropolia Moldovei, în anul 

1846.  

În vederea întocmirii documentaţiei 

privind propunerile de clasare,  Biblioteca 

Judeţeană Vrancea a beneficiat de sprijinul de 

specialitate al Direcţiei de Cultură Vrancea şi al 

Muzeului Vrancei şi adresează mulţumiri 

tuturor celor implicaţi în această activitate.  

Cele trei titluri au fost clasate în patrimoniul cultural naţional, în categoria Fond, prin 

ordine emise de Ministerul Culturii, drept “bunuri culturale mobile cu valoare istorico-

documentară”.  

Expoziţia a  fost deschisă inclusiv pe 16 septembrie până la ora 13.00, după care a 

putut fi vizualizată pe site-ul bibliotecii. 

 
 

Prezentare de carte regală în prezența  

ASR Principele Radu al României la Focșani 
 



Organizator: Casa Regală - Alteța Sa 

Regală Principele Radu al României ; Curtea 

Veche Publishing ; Biblioteca Județeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 60 

Expoziţii de carte: 1 

Nr. cărţi expuse: 65 

Rezumat: Curtea Veche Publishing alături 

de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea a organizat marți, 20 septembrie 

2016, începând cu ora 13.50, o prezentare de 

carte regală cu totul specială în prezența Alteței Sale Regale Principele Radu al României. În 

cadrul evenimentului au fost prezentate volumele „Margareta. Mărturia unui sfert de veac 

regal” de Sandra Gătejeanu-Gheorghe, “Săvârșin. Detaliul” de Principesa Margareta a 

României și Principele Radu al României , „Regalitatea, astăzi” de Principele Radu al 

României și “Balcicul Reginei Maria” de Diana Mandache. 

La eveniment a luat cuvântul, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu al României, 

domnul Radu Ștefan, profesor de istorie, iar oficiile de gazdă au fost făcute de Teodora 

Fîntânaru, directorul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Focşani. Prezentarea a avut loc 

la sediul Bibliotecii (Strada Mihail Kogălniceanu numărul 13) și a fost urmată de o sesiune de 

autografe. Intrarea a fost liberă, în limita locurilor disponibile.  

Volumul „Margareta. Mărturia unui sfert de veac regal”, apărut la Curtea Veche 

Publishing, semnat de Sandra Gătejeanu-Gheorghe, Director de Protocol al Casei Regale a 

României, comprimă cei douăzeci şi cinci de ani de ani în fapte reprezentative ale Principesei 

Moștenitoare, consemnări ale bogatei sale activități de binefacere şi contribuţia la dezvoltarea 

instituţională şi culturală a României. 

Volumul Săvârşin. Detaliul scris de Alteța Sa Regală Principesa Margareta a 

României şi Alteța Sa Regală Principele Radu al României reprezintă, după cum spun Alteţele 

Lor Regale, drumul pe care l-am parcurs amândoi, autorii volumului de față, în ultimul 

deceniu și jumătate, în cunoașterea, restaurarea și apoi recrearea lumii din interiorul acestei 

case de familie, al acestui cămin regal cu valoare de simbol pentru fiecare familie de români. 

Volumul „Regalitatea, astăzi”, apărut la Curtea Veche Publishing, privește din 

perspectivă istorică și europeană atât situația monarhiei ca formă de guvernământ, cât și Casa 

Regală ca instituție. Cititorii pot afla din aceste pagini detalii inedite despre legăturile Casei 

Regale a României cu celelalte case regale din Europa și, de asemenea, despre cele mai 

importante evenimente istorice care s-au petrecut în țara noastră, în ultimii 150 de ani – de 

când datează monarhia română. 

http://www.curteaveche.ro/autori/principele-radu-al-romaniei/regalitatea-astazi-principele-radu-al-romaniei.html


În volumul Balcicul Reginei Maria, istoricul Diana Mandache prezintă drumul 

Reginei Maria de la Eastwell şi Osborne, unde şi a petrecut copilăria şi adolescenţa, până la 

îndrăgita reşedinţă regală de pe Coasta de Argint. 

Balcicul devine un fel de imago mundi, iar Tenha Yuvah reprezintă centrul lumii, fiind casa în 

care se reunesc personaje importante din viaţa Reginei şi din istoria regalităţii. 

Volumele sunt disponibile pe site-ul editurii www.curteaveche.ro și în librăriile din 

țară. 

 
Cursul de Public Speaking 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea  

Colaboratori: Biblioteca Județeană ”Dinicu 

Golescu” Argeș 

Loc de desfăşurare: Biblioteca Județeană ”Dinicu 

Golescu” Argeș 

Nr. participanţi: 24 

Curs: 12 ore 

Rezumat: Cursul de Public Speaking a fost livrat de 

trainerul bibliotecii noastre, Margareta Tătăruş la Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” 

Argeș, la care au participat 20 de adolescenți și 4 bibliotecari ai secției pentru copii de la 

biblioteca din Pitești. Participanții au învățat timp de 12 ore, într-un mod interactiv, cum să-și 

stăpânească emoțiile, cum să-și structureze discursul și cum să vorbească în public captând 

interesul transmițând un mesaj cu impact, despre dicție dar și trucuri pentru a arăta încredere 

și atitudine pozitivă atunci când au de ținut un discurs în public. 
  

Dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș 

Loc de desfăşurare: Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș 

Nr. participanţi: 4 

Curs: 10 ore 

Rezumat: Cursul ”Dezvoltarea de servicii noi 

de bibliotecă” a fost derulat la Pitești, la 

Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș 

pentru 4 bibliotecari ai secției pentru copii. 

Aceștia au dezvoltat competențe de a pregăti și 

structura programe și servicii noi de bibliotecă, 

de a lucra în echipă și de a utiliza metode de 

educație nonformală în lucrul cu adolescenții și 

copii, timp de 10 ore.  
  

 
 

http://www.curteaveche.ro/


Biblioteca Județeană Vrancea 
bune practici 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea  

Colaboratori: Bibliotecari din Republica Moldova 

Loc de desfăşurare: Centrul de formare 

Nr. participanţi: 12 

Rezumat: Scopul workshopului a fost prezentarea 

bunelor practici din Biblioteca Județeană Vrancea pentru 

12 tineri bibliotecari din Republica Moldova, veniți în România într-o vizită de lucru. 
  

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 

Organizator: CARP Milcovul Focșani  

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Hotelul Unirea Focșani 

Nr. participanţi:  

Rezumat: Membrii Casei de Ajutor Reciproc 

(CARP) „Milcov” Focşani au sărbătorit anticipat 

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice la 

Restaurantul „Unirea”, într-o atmosferă plină de 

emoţie şi căldură. „Vă mulţumesc pentru acest 

gest al dumneavoastră de a îmbrăţişa acţiunile pe 

care noi le organizăm, ceea ce arată că acestea 

înseamnă mult şi pentru voi. Avem alături, ca şi 

în anii anteriori, conducerea Bibliotecii Judeţene, 

care ne-a ajutat mult i în toate acţiunile, şi o 

rugăm să ne ramână alături şi pe viitor. Este 

prezentă domnişoara director a Bibliotecii 

Judeţene, Teodora Fîntînaru. De asemenea, este alături de noi Margareta Tătăruş, care a fost 

mentor mai multor membri ai organizaţiei noastre, învăţându-ne să mânuim aparatura 

electronică. Îl avem astăzi alături şi pe omul de litere ce face cinste organziaţiei noastre, 

poetul Hristache Lungu, şi pe deja binecunoscutul scriitor Culiţă Uşurelu. De asemenea, mai 

avem o membră nouă a organizaţiei, profesoara de muzică Nastasia Bălan, care ne va ajuta să 

facem un grup vocal al CARP „Milcov” Focsani, a spus, în cuvântul său de bun-venit, Sandu 

Ploscaru, preşedintele CARP „Milcov” Focşani. 

Cei prezenţi la eveniment au avut plăcuta surpriză să audieze, în deschidere, un mini-recital 

susţinut de Corul Pastorala, dirijat de profesorul Dumitru Săndulachi. Dincolo de urări, acesta 

a dorit să le spuna membrilor CARP că „anul acesta sărbătorim 40 de ani de activitate, iar pe 

27 octombrie începe Stagiunea Corului Pastorala. Vă adresam invitaţia de a participa gratuit 

la toate concertele pe care le vom susţine”. 

Teodora Fîntînaru a emoţionat asistenţa cu propria emoţie şi sensibilitate a sufletului şi a 

cuvintelor pe care le-a rostit. „Doresc să vă transmit tuturor salutul instituţiei pe care o 

conduc. Să fiu alături de dumneavoastră astăzi înseamnă o emoţie pe care e greu s-o 

stăpâneşti, pentru că sunteţi aici oameni mulţi şi frumoşi, alături de care vreau să merg şi eu în 

viaţă! Şi vă aduc în atenţie aceste versuri ale copilăriei noastre: Podul de piatră s-a dărâmat / 



A venit apa şi l-a luat/ Vom face altul pe râu în jos/ Altul mai trainic şi mai frumos. 

Gândindu-mă la întalnirea noastră de azi mi-a venit în minte această idee a podului, a 

drumului, a căii şi am zis că nu poate fi o metaforă mai frumoasă a solidarităţii, decât aceasta 

a podului care ori de câte ori se dărâmă, că aşa se întâmplă în viaţă, înfrunţi greutăţi, e 

important să fim împreună să-l refacem, aşa cum zice poezia: „vom face altul”. Împreună vom 

trece deci peste toate! În numele tuturor celor de la Biblioteca Judeţeană vă rog să ramâneţi 

mereu cât mai aproape de noi, să vedeţi cum construim podul de piatra al fiecarei zile!”, a 

spus Teodora Fîntînaru. 
 

Octombrie 

Lectură Publică la Biblioteca Judeţeană  
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Colaboratori: Uniunea Scriitorilor din România 

Loc de desfăşurare: Sediul central 

Nr. participanţi: 35 

Rezumat: Vineri, 28 octombrie 2016, începând cu ora 11.30, 

la Sediul Central al Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu 

Vrancea, din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, istoricul şi 

criticul literar Ioan Adam a susţinut o sesiune de lectură 

publică din lucrarea sa Povestea vorbelor. O istorie secretă a 

limbii române, apărută la Editura Paralela 45, despre care 

autorul mărturiseşte: „Cercetând, inventariind, coroborând, 

observând migraţia sensurilor, s-a conturat treptat nu doar un 

dicţionar explicativ de expresii (azi) enigmatice, ci şi o 

poveste, o istorie secretă a românilor condensată memorabil 

în rostirea lor. O poveste a vorbelor, dar şi una a lumii 

româneşti pe care o spun ele, se vrea şi această carte”. Astfel, 

expresii precum „mioriţă laie, laie bucălaie”, „nitam-nisam”, „a vorbi în dodii”, şi altele vor fi 

explicate în contextul lor istoric şi cultural, autorul relevând înţelesuri şi origini nebănuite.  

Evenimentul se înscrie în programul de LECTURI PUBLICE derulat de Uniunea 

Scriitorilor din România, lecturi desfăşurate în universitățile, școlile şi bibliotecile publice din 

ţara noastră, susţinute de către membrii Uniunii. Biblioteca noastră dedică acest eveniment 

cultural împlinirii a 158 de ani de la naşterea scriitorului şi diplomatului Duiliu Zamfirescu. 

Invitat special în cadrul 

acestui eveniment cultural a fost 

actorul Sorin Francu, directorul 

Teatrului Municipal „Ghe. Pastia” 

din Focşani, care a lecturat din 

opera lui Ioan Adam. 

Ioan Adam este critic şi 

istoric literar, publicist, realizator 

de emisiuni radiofonice. A publicat 

volumele Introducere în opera lui 

Duiliu Zamfirescu, Planetariu, Bat 

clopotele pentru Basarabia, Inelele 



lui Saturn, Panteon regăsit. O galerie ilustrată a oamenilor politici români, Oglinda şi 

modelele. Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu, Proba exilului, Parole în Balcania, 

Zidul şi Litera, Oglinda de cerneală, Afinităţi selective, ediţii critice, din scriitori clasici şi 

contemporani, antologii, prefeţe, traduceri. Un apropiat al Bibliotecii noastre, Ioan Adam este 

autorul care şi-a dedicat o parte importantă a cercetării de specialitate recuperării memoriei lui 

Duiliu Zamfirescu şi promovării operei acestuia în spaţiul cultural românesc. 

 
 

Atelier de autocunoaștere 

și dezvoltare personală 


Organizator: Biblioteca Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea ; Youth Academy din  Focşani 

Loc de desfăşurare: Centrul de formare 

Nr. participanţi: 30 

Curs: 3 ore 

Rezumat: Echipa Youth Academy din Focşani și Biblioteca 

Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea i-au invitat pe tineri la 

un atelier de autocunoaștere și dezvoltare personală, timp de 3 

ore. În ziua dedicată Haloween-ului şi măştilor, i-au ajutat pe 

cei 30 de tineri să asiste la schimbarea tradiţiei. Într-un mediu 

plăcut au avut ocazia să descopere lucruri noi şi interesante, care le vor fi de folos în viitor. 
  

Zalăul este de impact! Atracţie prin inovaţie 

Organizator: Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj  
Colaboratori: Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană 

"Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj 
Rezumat: Trainerul Bibliotecii Judeţene Vrancea a 

participat la Conferinţa naţională Zalăul este de 

impact! Atracţie prin inovaţie, având ca temă 

serviciile inovative din bibliotecile publice din 

România, derulată în perioada 26-28 octombrie 

2016. Prezentarea bibliotecii noastre făcută la 

Zalău poate fi consultată aici - 

https://prezi.com/nwey79-zy5nm/bibliopovestasii-

program-de-voluntariat-al-bibliotecii-judetene-vrancea/ 

Interviul colegei noastre dat la Televiziunea din Zalău poate fi urmărită aici — 

http://www.salajeanul.ro/play_video?type=2&id=18945 

 

 

https://prezi.com/nwey79-zy5nm/bibliopovestasii-program-de-voluntariat-al-bibliotecii-judetene-vrancea/
https://prezi.com/nwey79-zy5nm/bibliopovestasii-program-de-voluntariat-al-bibliotecii-judetene-vrancea/
http://www.salajeanul.ro/play_video?type=2&id=18945


NOIEMBRIE 

BookLand Evolution 

 
Organizator: BookLand  

Colaboratori: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Consiliul Județean Vrancea – Sala de ședințe 

Nr. participanţi: 100 

Rezumat: Conferința BookLand 

Evolution (ediția a 3-a), cel mai amplu 

proiect socio-cultural, care oferă 

liceenilor și studenților o oportunitate 

inedită de dezvoltare prin discuții libere, 

bazate pe experiențe personale și 

interacțiune directă cu personalități 

marcante din România.Tinerii cu vârste 

între 14-24 ani au putut să își cunoască 

modelele, care îi vor încuraja și motiva 

prin exemplu personal să facă alegerile 

potrivite, povestindu-le despre 

provocările care-i așteaptă, dar care nu 

trebuie să-i oprească din a-și continua drumul sau a-și asculta vocația.  

Invitații speciali ai conferinţei au fost: Margareta Tătăruş – Bibliotecar trainer la 

Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Elena Stoica – Managerul Tricotton 

Junior și Proxima Moda, Feliciu Paraschiv – Director general PACO SUPERMARKETS, 

Alice Pruteanu – Psiholog, Director la Centrul de Recuperare pentru copii cu autism Micul 

Prinț, Tudor Bezea – Blogger Staupenet.ro, Alexandra Tătaru – Profesor, Autor, Blogger. 

BookLand a luat naștere în 2011 ca prim târg urban de carte la mall. S-a dezvoltat 

rapid într-o caravană națională, vizitând timp de 3 ani peste 40 orase. Librăria online 

www.book-land.ro si Tabăra Coolturala BookLand au devenit extensii naturale ale brandului, 

iar seria de Conferințe practice pentru tineri BookLand Evolution și site-ul www.inPractica.ro 

îi completează abordarea social-educațională asumată. 

 

Sesiunea plenară de toamnă a Rețelei Regionale 
a Tinerilor din cadrul  

Adunării Regiunilor Europene 
 

Organizator: Consiliul Județean Vrancea ; Consiliului 

Județean al Elevilor Vrancea ;  Consiliului Local al 

Tinerilor ; Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea 

Loc de desfăşurare: Consiliul Județean Vrancea 

Nr. participanţi: 20 

Rezumat:Proiect în colaborare cu Consiliul Județean 

Vrancea – Sesiunea plenară de toamnă a Rețelei 



Regionale a Tinerilor din cadrul Adunării Regiunilor Europene. Cu această ocazie, în data de 

18 noiembrie, am coordonat 20 de adolescenți, reprezentanți ai  Consiliului Județean al 

Elevilor Vrancea, Consiliului Local al Tinerilor, precum și tinerii voluntari din cadrul 

Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” din Focșani, care au discutat cu omologii lor din 

Europa cu privire la posibile colaborări între structurile de tineret din județul Vrancea și 

structuri similare din Europa.  

INELI-Balkans  - International Network of 
Emerging Library Innovators 

Library Innovators 

 
Organizator: Future Library ; Fundația Bill & 

Melinda Gates 

Colaboratori: Biblioteca Județeană „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Sofia - Bulgaria 

Rezumat:Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” 

Vrancea a fost prezentă, în perioada 25-28 noiembrie 

2016, la cea de-a doua conferință în proiectul 

balcanic INELI-Balkans, care s-a desfăşurat la  

Sofia, Bulgaria. Această conferinţă a fost organizată 

de către Future Library în parteneriat cu Biblioteca Națională a Bulgariei, Asociația Bibliotecilor 

din Bulgaria și Fundația Global Libraries Bulgaria în cadrul proiectului european INELI-

Balkans. Au fost patru zile de împărtășit cunoștințe, de dezbătut idei și experiențe pentru 

bibliotecarii inovatori care au trecut în această vară printr-un proces intens de creare de servicii 

noi pentru bibliotecile lor. Tot aici au fost  desemnați câștigătorii Premiilor de Inovație, marcând 

astfel începutul a cinci noi proiecte în bibliotecile ale căror proiecte au fost desemnate 

câștigătoare. Rețeaua de bibliotecari formată prin proiectul INELI-Balkans este specială prin 

capacitatea sa unică de a se folosi de resursele mari ale bibliotecilor din zona Balcanilor pentru a 

inova, prin training și programe de colaborare. 

Conferința de la Sofia a inclus o vizită de studiu la modernul muzeu al copilului, Muzeiko, 

dar și prezentări ale inovațiilor din noua Bibliotecă Publică din Varna, din Asociația Centrelor 

Comunității Inovative și din proiectul ”Biblioteca pentru Toți”. Participanții au sărbătorit astfel 

puterea rețelei bibliotecilor care  aduc în prim plan creativitatea și productivitatea blocului sud-

estic european. 

Ideile împărtășite la această conferință  au fost dovada efectului de multiplicare a rețelei și 

vor putea fi modele de explorat pentru participanți: de la academia de tineret virtuală pentru 

printare 3D, serviciile pentru muncitorii din agricultură, managementul serviciilor financiare, 

programele de digitalizare, până la educația pe tot parcursul vieții sau idei de combatere a 

șomajului urban și rural, servicii tehnologice ale bibliotecilor afectate de dezastre naturale, sau 

supraviețuirea în timpul războaielor. 

Rețeaua Internațională a Bibliotecarilor Inovatori din Zona Balcanică - INELI-Balkans - 

aduce laolaltă bibliotecari profesioniști din 11 țări, încurajându-i, prin sesiuni de training, 

networking și idei de inovație, să facă schimb de cunoștințe, să colaboreze şi să experimenteze 

noi servicii de bibliotecă.  

INELI-Balkans este un proiect derulat în perioada 2015-2017, implementat de Future 

Library și susținut de Fundația Bill & Melinda Gates. Future Library – o asociație non profit 



înființată în Grecia, în anul 2011 care promovează creativitatea și 

serviciile inovative de bibliotecă în lume. 

INELI-Balkans va pune bazele unei rețele de biblioteci 

durabile în Balcani care îi va încuraja pe membrii săi să creeze 

cadre comune de dezvoltare instituțională, să facă schimb de 

cunoștințe și expertiză, să coopereze, să lucreze împreună cu 

formatori, oficiali guvernamentali, organizații și comunități locale. 

Pentru România fac parte din proiectul INELI-Balkans 

următorii bibliotecari: Margareta Tătăruș, Biblioteca Județeană 

Vrancea, Vlăduț Andreescu, Biblioteca Județeană Dâmbovița, 

Virgil Cojocaru, Biblioteca Județeană Neamț, Ioana Crihană, 

Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din 

România și Raluca Man, Biblioteca Națională a României, 

coordonator. 

La Conferința de la Sofia, Bulgaria au participat 50 de 

persoane din 13 țări.  

Filmuleţul ataşat face parte din strategia de promovare în întreaga lume a Proiectului Ineli-

Balkans -  https://www.youtube.com/watch?v=ldUUAihYsQM 

https://drive.google.com/file/d/0B-2Gir6ZIUJ4MDc0UnRFQUFOYjg/view?usp=sharing.  
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https://drive.google.com/file/d/0B-2Gir6ZIUJ4MDc0UnRFQUFOYjg/view?usp=sharing


DECEMBRIE 

Cursul de Dicție și intonație 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea  

Loc de desfăşurare: Centrul de formare 

Nr. participanţi: 20 

Rezumat: Cursul de Dicție și intonație s-a 

adresat copiilor cu vârsta între 7 și 12 ani și s-a 

desfășurat pe parcursul a 6 întâlniri 

săptămânale. Fiecare întâlnire a avut 2 ore. Cei 

20 de copii, împărțiți în două grupe, au 

descoperit arta comunicării și și-au dezvoltat 

abilitățile de comunicare, utilizând cartea și 

lectura potrivită. Au învățat despre articulare, frazare, intonație, ritm și expresivitate pentru o 

comunicare veritabilă și de succes. 
  

 

Dezvoltare personală pentru copii și adolescenți 

 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Loc de desfăşurare: Centrul de formare 

Nr. participanţi: 20 

Rezumat: Cursul Dezvoltare personală pentru copii și adolescenți s-a 

derulat pe grupe de vârstă: copii cu vârsta între 10 și 14 ani și adolescenți 

cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani. Cursul s-a derulat pe parcursul a 8 

întâlniri săptămânale și fiecare întâlnire a avut 2 ore.  Cei 20 de 

participanții, împărțiți în două grupe (copii și adolescenți)  și-au dezvoltat 

abilități de leadership și lucru în echipă, de comunicare și dezvoltare a 

creativității, precum și de motivare și creștere a încrederii în sine.  
  

 

 
 

 
 

 
 



Inițiere în utilizarea calculatorului,  

internetului și a tabletelor sau telefoanelor  
mobile pentru adulți și vârstnici 

 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea  

Loc de desfăşurare: Centrul de formare 

Nr. participanţi: 10 

Rezumat: Cursul Inițiere în utilizarea calculatorului, 

internetului și a tabletelor sau telefoanelor mobile 

pentru adulți și vârstnici s-a derulat pe parcursul a 8 

întâlniri săptămânale și s-a adresat celor care sunt la 

început de drum în deslușirea tainelor calculatorului. 

Fiecare întâlnire a avut 2 ore și au participat 10 adulți 

cu vârsta între 58 și 78 de ani. 
  

Spune NU Violenţei 
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Loc de desfăşurare: Secţia pentru copii şi tineret Oana-Diana Renea 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. altfel de documente expuse: 10 

Rezumat: La Secţia pentru copii şi tineret Oana-Diana Renea a Bibliotecii Judeţene „Duiliu 

Zamfirescu” Vrancea a fost realizată o expoziţie intitulată Spune NU Violenţei, care a avut ca 

obiectiv atragerea atenţiei utilizatorilor bibliotecii asupra fenomenului violenţei, prezent în 

rândul tinerilor şi în comunitate. Violența juvenilă nu poate fi disociată de alte comportamente 

problematice. Astfel, tinerii violenți sunt predispuşi inclusiv la comportamente precum 

absenteism sau renunțarea la școală, consumul de alcool sau de droguri ori la bolile cu 

transmitere sexuală.  

Proiectul Spune Nu violenţei, derulat de Asociaţia Voluntariat pentru Viaţă din 

Mărăşeşti şi-a propus conştientizarea în rândul participanţilor a valorilor importante pentru 

viața personală și socială. Proiectul a presupus schimbul de tineri între ţările participante şi a 

implicat un număr de 40 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 22 ani, din 5 țări şi anume 

România, Letonia, Franţa, Grecia şi Italia. Scopul proiectului l-a reprezentat prevenirea 

violenței fizice în rândul tinerilor prin intermediul sportului și artei teatrale. Teatrul şi sportul 

au fost asumate ca modalităţi de însușire, de către tineri, a unor comportamente sănătoase, non 

violente, comportamente care să-i ajute să se integreze în societate şi să aibă o viaţă sănătoasă, 

integrată social şi de succes.  

 

 

 
 



 Sărbătorim Crăciunul la Bibliotecă 
 

Organizator: Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea 

Colaboratori: Şcoala „Duiliu Zamfirescu” Focşani ; Şcoala Gimnazială nr. 7 din Focşani ; 

Şcoala Gimnazială Păuleşti, sat Fundătura ; Şcoala Gimnazială Ţifeşti 

Loc de desfăşurare: Secţia pentru copii şi tineret Oana-Diana Renea 

Nr. participanţi: 100 

Altfel de expoziţii: 1 

Nr. altfel de documente expuse: 40 

Rezumat: Atmosferă proprie sărbătorilor de iarnă, bucurie, emoţie, încântare – au fost câteva 

coordonate care au animat Secţia pentru copii şi tineret Oana-Diana Renea a Bibliotecii 

Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea. 

Colindul la bibliotecă a debutat cu serbarea-spectacol pe care au oferit-o elevii de la 

Şcoala Duiliu Zamfirescu şi Şcoala Gimnazială nr. 7 din Focşani. 

Coordonaţi de doamnele profesoare Roxana Stoian şi Irina Nenciu, peste 30 de copii 

de la cele două şcoli au cântat, au recitat şi au fost actori la evenimentul  La magie de Noël. 

Acest eveniment cultural a cuprins  piesa de teatru  Père Noël et les cadeaux, poezii şi 

colinde în limba franceză şi română. 

Având ca tematică Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, evenimentul a fost urmat de vizita 

copiilor din Şcoala Gimnazială Păuleşti, sat Fundătura, care, însoţiţi fiind de către 

doamnele profesoare Adriana Cherciu şi Bogdan Liliana, au descoperit lumea cărţilor şi pe 

cea a poveştilor de iarnă la bibliotecă. 

Colindele tradiţionale interpretate cu măiestrie de glasuri expresive  au fost aduse în 

bibliotecă de elevi şi preşcolari, costumaţi în port popular specific zonei. Cei mici au primit în 

dar, din partea  Secţiei pentru copii şi tineret Oana-Diana Renea, cărţi pentru biblioteca şcolii 

din localitate. 

Elevii Şcolii Gimnaziale Ţifeşti au colindat la bibliotecă şi au realizat o expoziţie de 

felicitări şi ornamente sub titlul Târg de Crăciun, activităţi din cadrul Proiectului european 

Erasmus+ . 
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Realizat de: 

Nicoleta Oprişan, Şef birou Sala de lectură şi internet 


