RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2008
I. Principalele realizări ale anului 2008:
Pe parcursul anului 2008, gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse a atins cote înalte,
rezultanta fiind întărirea poziţiei Bibliotecii “V.A. Urechia” ca centru de informare şi educaţie
permanentă, ca partener şi furnizor de activităţi culturale şi ca for de îndrumare metodologică pentru
instituţiile de aceeaşi specialitate din judeţul Galaţi. Totodată, prin eforturile depuse în scopul
dezvoltării serviciilor în funcţie de interesele grupurilor ţintă, al lărgirii teritoriale a accesului
utilizatorilor şi ca urmare a paşilor făcuţi în direcţia parteneriatelor pentru dezvoltărea cercetării
ştiinţifice şi cooperării interbibliotecare - eforturi reflectate în parte în publicaţiile de specialitate, dar şi
mai pe larg în mass-media - a crescut considerabil gradul de vizibilitate şi prestigiul Bibliotecii, atât
local, cât şi în ţară. Printre realizările deosebite ale acestui an menţionăm:
● S-au realizat demersuri avansate (încheiere contracte de închiriere, realizare planuri de
amenajare, achiziţii documente şi mobilier) de organizare a filialelor “Paul Păltănea” (acoperă
cartierele Aviaţie şi I.C. Frimu), “Hortensia Papadat-Bengescu” (acoperă cartierul Dunărea) şi
“Gara Călători” (acoperă zona din valea vechiului oraş, cartierul Port, blocurile de locuinţe
CFR şi ANL, cât şi călătorii care vin şi pleacă din Galaţi);
●

Colecţiile Bibliotecii, incluzând şi pe cele destinate noilor filiale, au crescut în 2008 cu un nr. de 28665
u.b., ajungând la 661.782 u.b., ceea ce a însemnat o creştere cu aproape 88% faţă de anul anterior,
creştere realizată prin cumpărare, donaţii, dotare de la Ministerul Culturii, schimb interbibliotecar,
depozit legal, dotare BVAU;

●

Pe parcursul anului 2008 s-a continuat editarea buletinului informativ Asociaţia, s-a reluat
Buletinul Fundaţiei Urechia cu un nou format şi s-a fondat o nouă revistă de cultură - Axis
Libri. Aceste demersuri marchează atât intenţia de a promova valorile instituţiei şi ale oraşului,
dar şi reluarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare în Biblioteca „V. A. Urechia”, precum şi
debutul unei fructuoase colaborări cu specialişti din branşă şi din domeniile conexe;
Participarea la Proiectul "Istoria presei din România în date", coordonat de Asociaţia Română
de Istorie a Presei, în vederea realizării unei baze de date la nivel naţional, incluzând şi
Republica Moldova, şi, apoi, a unei lucrări cu termen de finalizare în aprilie 2009, contribuind
până la finele anului 2008 cu furnizarea unei liste de 150 titluri de periodice vechi gălăţene;
Manifestările culturale organizate de Bibliotecă au înregistrat un număr record atât prin
evenimente, cât şi ca participanţi, reflectând o gamă diversificată de servicii culturale şi grupuri
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ţintă la care Biblioteca şi-a armonizat obiectivele şi direcţiile de acţiune. Din totalul de 108
proiecte-manifestări realizate în colaborare cu diferite organizaţii, 100 s-au desfăşurat în
Bibliotecă, la sediul central şi filială, înregistrându-se o participare de 7.454 persoane (vezi
anexa I);
A fost reorganizată activitatea Oficiului de Informare Comunitară într-un nou spaţiu, cu o nouă
echipă. Totodată, în urma unui protocol încheiat între Biblioteca „V.A. Urechia” şi Oficiul de
Stat de Invenţii şi Mărci (OSIM), în acelaşi spaţiu a început să funcţioneze şi un punct de
informare OSIM unde pot fi consultate materiale de informare (privitoare la regimul
proprietăţiii intelectuale în România şi UE, la protecţia mărcilor şi a desenelor industriale,
modalităţile de înregistrare a unui desen/mărci, privitoare la legislaţia naţională şi comunitară în
acest domeniu), punct de informare coordonat de juristul instituţiei;
A fost iniţiat proiectul „Oameni în memoria Galaţiului” în scopul promovării valorilor şi
moştenirii culturale locale, a activităţilor şi colecţiilor Bibliotecii „V.A. Urechia” legate de acest
domeniu, promovarea fiind realizată prin afişe, pliante, pe situl Bibliotecii şi prin publicarea
unui număr de 19 de articole referitoare la acest proiect;
În cadrul Zilelor Bibliotecii „V.A. Urechia Galaţi” desfăşurate în perioada 10 – 16 noiembrie
2008, sub genericul “Daţi cărţilor o viaţă nouă într-o casă nouă” a avut loc o campanie de
colectă de carte coordonată de către Secţia Referinţe împreună cu Biroul Achiziţii, Secţia
Proiecte. Programe. Marketing de bibliotecă. Acţiunea de colectă de carte s-a desfăşurat în
principal în perioada 10-16 noiembrie, dar s-a prelungit pe toată perioada zilelor oraşului,
respectiv până la sfârşitul anului, datorită faptului că donatorii au continuat să aducă documente.
În număr de peste 25000 de exemplare;
Participarea activă la întruniri profesionale organizate la nivel internaţional, naţional în cadrul
asociaţiilor profesionale şi (Asociaţia Bibliotecilor din România): Secţiunea Catalogare Indexare - 2 persoane, Secţiunea Periodice - 2 persoane, Secţiunea Achiziţii - 2 persoane,
Secţiunea Statistică – 2 persoane, Colecţii speciale – 1 persoană, Comunicarea documentelor şi
împrumut interbibliotecar – 2 persoane); Participarea la întrunirile de lucru cu tema Ghidul de
indexare LIVES-Ro - subdiviziuni de formă - 4 bibliotecari; Participarea la conferinţele
naţionale ale asociaţiilor de bibliotecă (ANBPR,Oradea – aprilie 2008 – 2 persoane, ABR,
Piteşti - septembrie 2008 – 3 persoane, ANBPR - Buzău, octombrie 2008- 5 persoane), la
Primul Congres Naţional de Istorie a Presei Româneşti, Arad, 29-30 aprilie – 1 persoană, la
Salonul Internaţional de Carte Românească, organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii
„Ion Creangă” de la Chişinău – aprilie 2008 – 1 persoană, Salonul Internaţional de Carte
Românească de la Iaşi – octombrie 2008 – 1 persoană, la târgurile de carte Librex, Iaşi şi
Gaudeamus, Bucureşti – 7 persoane;
Participarea directorului Bibliotecii „V.A. Urechia” în cadrul Misiunii cultural - economice în
SUA, Statul Florida - oraşul Orlando, la întâlniri cu parteneri americani din domeniile cultural şi
economic, pe probleme care ţin de activităţile din bibliotecile Ţinutului Orlando, în perioada
12-20 februarie 2008;
Îndeplinirea rolului de for metodologic al Bibliotecii “V.A. Urechia” pentru bibliotecile publice
din judeţ. O sinteză a parametrilor activităţii acestora sunt reflectaţi în tabelul de la anexa III. Pe
parcursul anului s-au organizat 5 (cinci) schimburi de experienţă cu tema: Dezvoltarea
serviciilor de bibliotecă prin proiecte şi programe, pe grupe de comune, în bibliotecile publice:
Vârlezi, Piscu, Munteni, Sl.Conachi, Tg.Bujor. Totodată, pe 22 aprilie în cadrul Decadei
Bibliotecilor din Judeţul Galaţi, prilejuită de aniversarea Zilei Bibliotecarului în România, 14 23 aprilie, Serviciul Metodic a organizat pentru bibliotecarii din judeţ Consfătuirea anuală a
bibliotecarilor din bibliotecile publice - judeţul Galaţi (vezi programul în anexa IV).
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II. Gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice şi direcţiilor de acţiune.
1. Servicii pentru utilizatori.
a. Înregistrarea beneficiarilor.
În decursul anului 2008 numărul utilizatorilor înscrişi a fost de 7.591, din care:
3.157 elevi şi 1.307 studenţi – cca 60%;
 1.146 utilizatori cu vârsta sub 14 ani – 15,09%;
 3.712 utilizatori cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani – 48,90%;
 22090 utilizatori activi;
 456479 utilizatori de la distanţă.
Număr de utilizatori înscrişi pe trimestru arată, ca de obicei o afluenţă mai mare în primul
şi ultimul trimestru:


Denumire
indicator

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

Utilizatori
înscrişi

2.237

1.483

1.648

2.223

7.591

În ce priveşte ponderea după studii se remarcă înscrierea de peste 57 de procente a elevilor
din ciclul gimnazial şi liceal (preadolescenţi şi adolescenţi).

Statistica utilizatorilor înscrişi pe anul 2008, după studii
10,47%
18,42%

13,84%

25,91%

31,33%
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Fără studii
Studii
gimnaziale
Studii liceale
Studii
universitare
Alte studii



b. Servicii de informare generală
Au fost oferite servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarilor ce asigură
Pupitrul de Referinţă, în colaborare cu Secţia Dezvoltare. Evidenţă. Prelucrarea Colecţiilor,
Biroul Control de Autoritate şi Serviciul Relaţii cu publicul.
În persoană

Telefonice

8721

68

Cereri de informaţii


Au fost realizate activităţi de colectare a datelor statistice din punctele care oferă servicii de
informare, respectiv Pupitrul de Referinţă, Pupitrul Sălii de Lectură, Biroul Informare, Biroul
Referinţe electronice&Internet, Filiala 1. În urma centralizării cererilor de informaţii din aceste
puncte au rezultat următoarele date:
Cereri de informaţii
Pupitrul de Pupitru SL
Referinţe



TOTAL

Biroul
Informare

Biroul
REI

Filiala 1

În persoană

8721

6187

98

2606

15285

32897

Prin telefon

68

3

60

14

-

145

c. Acces şi facilităţi:
Frecvenţă – 209.658 beneficiari;
Frecvenţă medie ponderată zilnică – 747,74.

Dinamica frecvenţei pe anul 2008
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În cadrul Biroului Referinţe electronice&Internet a fost asigurat accesul la Internet, la programe
de aplicaţii (procesoare de text şi foi de calcul) şi la baze de date (legislaţia României - Indaco,
baza de date de periodice Oxford Journals), la servicii de consultare şi furnizare de documente
electronice; au fost asigurate posibilităţi de editare şi de prelucrare a documentelor; a fost
asigurată asistenţă de specialitate pentru căutare în Internet şi în baze de date; au fost oferite
servicii de transfer de date (copiere pe dischete, CD-uri sau transmitere pe cale electronică)
pentru informaţiile selectate din baze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; au
fost efectuate servicii de tipărire la imprimantă, la cerere, în limita timpului şi resurselor
disponibile; au fost culese informaţii şi fişiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerută,
fiind furnizate în forma aleasă, în termenul convenit; au fost realizate activităţi de iniţiere a
utilizatorilor în folosirea calculatorului şi a documentelor electronice, în utilizarea bazelor de
date, în căutarea pe Internet şi pentru tehnoredactare.
În urma folosirii serviciilor puse la dispoziţie în cadrul Biroului Referinţe
electronice&Internet au rezultat următorii indicatori:

Sesiuni Baze Aplicaţii
Internet de date
Ian.
Febr.
Mart.
Trim I
Apr.
mai
Iun.
Trim II
Iul.
Aug.
Sept.
Trim III
Oct.
Nov.
Dec.
Trim IV
Total



Documente copiate
Pe hârtie
Pe alte suporturi
Legisl. Alte doc. Legisl. Alte doc.
241
2408
6
88
630
1436
5
74
758
2112
12
76

1272
1255
1376

49
70
72

349
298
335

1170
1188
1038

33
56
42

257
323
275

399
540
231

2981
3255
1714

9
19
2

81
90
47

839
797
887

52
73
70

187
164
221

248
924
607

755
266
844

21
4
2

55
17
22

1411
1222
906

121
189
82

348
294
159

490
613
156

1101
1469
1127

15
7
0

51
61
45

13361

909

3210

5837

19468

102

707

A fost asigurat accesul la Colecţia de Referinţă din cadrul Biroului Informare bibliografică,
fiind oferite referinţe pe baza acestuia;
A fost organizată colecţia de documente cu profil comunitar (inclusiv documentele asigurate de
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) din cadrul Oficiului de Informare comunitară,
respectându-se principiul tematic. Materialele colectate de la instituţiile si organizaţiile locale,
de tipul pliantelor, broşurilor de prezentare şi a altor materiale informative, au fost incluse în
colecţia de documente de tip literatură gri a CIC. Ulterior, cu ocazia mutării şi reamenajării
spaţiului destinat CIC, materialele au fost organizate, fiind mai bine evidenţiate şi materialele
de tipul foilor volante, afişelor de informare etc.
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d. Servicii informaţionale şi de referinţă


Au fost oferite servicii de informare generală prin intermediul bibliotecarilor ce asigură
Pupitrul de Referinţă, în colaborare cu Secţia Dezvoltare. Evidenţă. Prelucrarea Colecţiilor,
Biroul Control de Autoritate şi Serviciul Relaţii cu publicul.
În persoană

Telefonice

8721

68

Cereri de informaţii


Au fost realizate activităţi de colectare a datelor statistice din punctele care oferă servicii de
informare, respectiv Pupitrul de Referinţă, Pupitrul Sălii de Lectură, Biroul Informare, Biroul
Referinţe electronice&Internet, Filiala 1. În urma centralizării cererilor de informaţii din aceste
puncte au rezultat următoarele date:
Cereri de informaţii
Pupitrul de Pupitru SL
Biroul
Referinţe
Informare

TOTAL
Biroul Filiala 1
REI

În persoană

8721

6187

98

2606

15285

32897

Prin telefon

68

3

60

14

-

145

Activităţi specifice catalogării şi indexării documentelor, constând din operaţiunile:
- confruntarea titlurilor în: baza de date, catalogul alfabetic de serviciu şi sertarele cu fişe
aflate în diverse stadii de lucru;
- efectuarea completărilor şi modificărilor în înregistrările şi pe fişele pentru titlurile aflate
în colecţiile bibliotecii, la care s-au achiziţionat noi exemplare;
- analiza documentului (formă şi conţinut), întocmirea notiţei bibliografice şi înregistrarea
elementelor de catalogare în baza de date;
- analiza documentului şi a structurii acestuia, indexarea pe subiecte, atribuirea de indici
CZU titlurilor catalogate şi introducerea datelor specifice în macheta de editare;
- asigurarea uniformităţii şi corectitudinii introducerii datelor prin verificarea afişării ISBD;
- catalogarea retrospectivă şi indexarea curentă a titlurilor de monografii şi periodice
provenite din alte surse (ex. donaţii);
- clasificarea retrospectivă a titlurilor de monografii catalogate şi indexate, existente în baza
de date;
- redactarea în manieră clasică a fişelor matcă pentru titlurile noi de periodice;
- completarea la zi a datelor pentru periodicele inventariate (în înregistrare şi pe fişa matcă).
Aceste operaţiuni sunt prezentate, cantitativ, în tabelul următor:


Tip
document/activitate

Stoc
(nr. tit.)

Catalogate
(nr. titl.)

Clasificate
(nr. titl.)

Înregistrări

Fişă+completări/
actualizare
înregistr.
Tit.

Carte curentă

5931

4987

4991
6

5173

944

Înreg.

953

Întocmit fişă
matcă (nr. titl.)

Carte catalogată
retrospectiv

26

26

26

29

Periodice-titluri
noi

89

89

89

89

Periodice
catalogate
retrospectiv

34

34

9

34

Periodice-nr. noi
din titluri
existente
Materiale AV
(1 ian.- 31 mai)
TOTAL

89

384
487

487

487

544

6567
5623
5602
5869 944 1337
89
- înregistrarea stocurilor în Caietul de evidenţă a stocurilor (4920 titl. - monografii +

periodice);
- catalogare-indexare părţi componente AV: 6663 titl. = 6663 înreg.;
- verificarea fişelor scoase la imprimantă, corectarea greşelilor, descărcarea cotelor în
Caietul de evidenţă a stocurilor şi înscrierea pe fişa matcă a datei de intrare a stocului ( circa 4000 fişe);
- ordonarea alfabetică şi intercalarea fişelor primite în catalogul alfabetic de serviciu ( circa
4300 fişe);
- depistarea înregistrărilor dublate, a inadvertenţelor şi corectarea lor conform normelor
biblioteconomice şi metodologiilor de lucru.
În anul 2008 au fost prelucrate cu prioritate documentele destinate secţiilor de împrumut la
domiciliu, în scopul de a permite acestora să fie predate în secţii pentru a ajunge cât mai repede la
utilizatori. Documentele repartizate Depozitului general au rămas la Biroul Catalogare-Indexare, fiind
prelucrate în ordinea intrărilor şi apoi predate Secţiei Săli de lectură. La sfârşitul lunii decembrie 2008
se prelucrau documente cu repartiţie la Depozitul general primite în luna septembrie a aceluiaşi an.
Documentele achiziţionate în perioada septembrie-noiembrie (cca. 800 tit.), precum şi cele
achiziţionate în luna decembrie (cca. 2080 titluri) vor fi prelucrate în primele 4 luni ale anului 2009.
În anul 2008 nr. de titluri de monografii curente prelucrate în cadrul biroului s-a dublat faţă
de anii anteriori, după cum rezultă din tabelul următor:
An
Stoc
Catalogate
Indexate
Înregistrări Completări (ex. noi din
(nr. titluri)
(nr. titluri) (nr. titluri)
titluri existente) (nr.
titluri)
2004

3082

2701

2701

2827

375

2005

2462

1970

1973

2041

493

2006

3804

2985

2992

3113

832

2007

3346

2472

2499

2605

879

2008

5931

4987

4991

5173

944
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2005

2006

2007

2008

Îndrumarea cititorilor prin intermediul Pupitrului de referinţe (10-15% din timpul de lucru al
fiecărui bibliotecar - total: 1680 ore, reprezentând 62,45% din totalul orelor prestate la pupitru);
Efectuarea situaţiei abonamentelor pe anul 2008, pentru a fi postată pe site-ul Bibliotecii.
e. Comunicarea colecţiilor

Datele de ordin statistic de la sfârşitul anului 2008 reflectă cel mai bine rezultatele acestei
componente a activităţii oglindind dimensiunea implicării Bibliotecii în viaţa colectivităţii prin
rezolvarea problemelor de informare şi documentare precum şi prin asigurarea necesarului de
evenimente culturale specifice adaptate diferitelor grupuri ţintă.
Faţă de anul precedent s-a înregistrat o creştere a activităţii oglindită în datele statistice,
fapt explicabil atât prin creşterea numărului de proiecte-manifestări organizate în cadrul Bibliotecii, la
sediul central şi la Fililala Costache Negri, cât şi prin creşterea numărului de documente nou
achiziţionate.








Total documente intrate în anul 2008: 28.665 u.e.;
Titluri nou intrate în anul 2008: 4.818 titluri;
S-au efectuat înregistrări în R.I. de la nr. 1.043.164 la nr. 1.071.828;
Total documente la 31 decembrie 2008: 661.782 u.b.;

Documente consultate – 374.136 din care:
− 302.706 împrumutate la domiciliu (80,90%);
− 71.430 consultate în bibliotecă (19,09%);
− 231.905 cărţi (61,98%);
− 96.824 doc. multimedia: AV şi electronice (aproximativ 25,88%);
− Documente eliberate în medie pe zi – 1.281.
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Documente eliberate, după conţinutul tematic, pe anul 2008

0,72%
15,68%
26,23%

Generalităţi,
calculatoare
Muzică şi teatru
Literatură
universală
Literatură
română
Publicaţii pentru
copii

17,61%
13,68%

În cadrul împrumutul interbibliotecar de publicaţii se înregistrează următoarele date:
■ BVAU – beneficiar:
S-au înregistrat un număr de 53 de cereri de la utilizatorii proprii, cu 139 titluri solicitate,
din care am obţinut 51 de titluri, prin poştă, 4 prin transmisie electronicã şi 12 copii xerox. Un nr. de 35
titluri existau în colecţiile proprii şi nu au necesitat acest serviciu. Procentul de satisfacere a solicitărilor
prin acest serviciu este de 80,6%.
■ BVAU – furnizor:
Am primit un număr de 26 cereri în care se solicitau 75 titluri; din acestea am furnizat 24
titluri prin poştă, 6 copii xerox.
De asemenea pe lista de discuţii Biblos, sau din alte surse, au venit diverse solicitări, astfel încât
numărul de referinţe electronice este de 351.
Au fost selectate de la raft şi împrumutate către:
■ Fundaţia Inimă de copil un număr de 74 titluri;
■ Asociaţia Nevăzătorilor un număr de 18 titluri;
■ Penitenciar un număr de 458 titluri.




f. Difuzarea culturală:
Programe, activităţi culturale, activitate expoziţională.
Manifestările culturale organizate de Bibliotecă reflectă o gamă diversificată de servicii
culturale şi grupuri ţintă la care Biblioteca şi-a armonizat obiectivele şi direcţiile de acţiune.
Din totalul de 108 proiecte-manifestări realizate în colaborare cu diferite organizaţii, 100 s-au
9
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desfăşurat în Bibliotecă, la sediul central şi filială, înregistrându-se o participare de 7.454
persoane. Organizarea de evenimente culturale este foarte importantă deoarece acestea permit
contactul direct cu acele categorii de public vizate prin eveniment. (vezi anexa 1).
Săptămânal s-au organizat microexpoziţii, în zona parter în cadrul secţiilor de împrumut, în
spaţiul dintre etajul 1 şi 2, în foaierul sălilor de lectură precum şi la Filiala “Costache Negri”
pentru marcarea evenimentelor culturale importante:
Secţii

Nr. Expoziţii

IC

9

IA

45

SL

43

Filiala „Costache Negri”

12

Total

109

S-au conceput şi redactat afişe pentru marcarea microexpoziţiilor, fişe biobibliografice,
materiale de prezentare pentru comunităţile locale, alte materiale de promovare;
Au fost întocmite afişe şi fişe biobibliografice dedicate personalităţilor gălăţene (selectate în
conformitate cu aniversările anului 2008), fiind exploatate informaţiile specifice bibliografiei
locale, fondul de carte Galaţi şi arhivele dedicate istoriei Galaţiului, prin realizarea de expoziţii
lunare dedicate acestora, sub auspiciile proiectului "Oameni în memoria Galaţiului";
Au fost concepute, împreună cu Secţia Automatizarea Prelucrării Informaţiilor şi Serviciilor,
un număr de 47 de pliante, afişe şi fişe biobibliografice, în scopul aniversării sau comemorării
personalităţilor gălăţene, acestea împreună cu articolele apărute în presă fiind adunate în cadrul
unui dosar info-documentar;
Pe parcursul anului 2008 au fost realizate de către Secţia Referinţe multiple acţiuni culturale
(vezi anexa 2)
Pe perioada anului 2008, în ideea desfăşurării unor activităţi comune şi respectiv a unor
programe educativ-culturale au fost încheiate protocoale de colaborare cu următoarele instituţii:
● Casa Corpului Didactic Galaţi, Şcoala Generală nr. 12 „Miron Costin” Galaţi, Şcoala
Generală Nr. 42 „Sfinţii Împăraţi”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi,
Liceul Teoretic „Dunărea”, Şcoala „Petre Ţuţea”, Şcoala Gimnazială nr. 2,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Catedra de
Istorie, Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Filiala Galaţi etc.
Au fost realizate activităţi de promovare în presa locală a activităţilor desfăşurate în cadrul
proiectului „Oameni în memoria Galaţiului” (vezi anexa 2) şi implicit promovarea activităţii şi
colecţiilor Bibliotecii „V.A. Urechia”, fiind publicate un număr de 19 de articole referitoare la
acest proiect.
A fost iniţiată acţiunea de promovare a accesului la baza de date Oxford Journals, ce poate fi
consultată gratuit în cadrul Biroului REI din cadrul Secţiei Referinţe, pe bază de abonament.
Împreună cu Secţia Proiecte. Programe. Marketing de bibliotecă au fost realizate şi distribuite
afişe şi fluturaşi în scopul popularizării acestei baze de date şi aducerii de noi utilizatori.
În cadrul Zilelor Bibliotecii „V.A. Urechia Galaţi” desfăşurate în perioada 10 – 16 noiembrie
2008, sub genericul “Daţi cărţilor o viaţă nouă într-o casă nouă” a avut loc o campanie de
colectă de carte coordonată de către Secţia Referinţe împreună cu Secţia Proiecte. Programe.
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Marketing de bibliotecă şi Biroul Achiziţii;
● Secţia Colecţii Speciale a realizat o amplă activitate de popularizare a colecţiilor bibliotecii prin
prezentări de documente vizitatorilor şi prin expoziţii (conceptie, selecţie documente, descriere
bibliografică , etichete), vezi tabelul de mai jos:
Tabel cu activităţi – Secţia Colecţii Speciale
Data
Denumirea

24.01.08

„Alexandru Ioan Cuza – Întemeietorul României moderne”
expoziţie de documente de colecţii speciale, foaier et.1- Biblioteca „V.A. Urechia”
25 u/b.

27.03.08

„Iubirea de carte românească in Basarabia” în colaborare cu Radu Moţoc – Secretar
Asociaţia ProBasarabia şi Bucovina

23.04.08

Popasul bibliofilului – expozitie de documente de colecţii speciale – hol et.I

aprilie

Dimitrie Cantemir : Opera şi contextul epocii sale în Istorii ale Imperiului Otoman
existente în Colecţiile Bibliotecii „V.A.Urechia”(SL – CS) 60 u.b.

29.06.08

Dunărea – O fereastră spre lume (documente de grafică) esplanada din centru – zona
P-uri
75 u.b. ( Ziua Dunării)

30.06.08

Expoziţie cartografică : “Danubius Fluvius Europae Maximus” – foierul Bibliotecii
V.A.Urechia et.1(documente cartografice 1585-1780)

Septembrie
19.09.08

“Zilele Patrimoniului European”
Costumul popular. Costumul de epocă- bogăţie şi diversitate culturală (litografii de
epocă, fotografii de patrimoniu) 50 u.p.

10-16
noiembrie
2008

“Zilele Biblotecii”
1968-2008 : „Biblioteca „V.A.Urechia” - 40 de ani de activitate în fostul sediu al
Comisiei Europene a Dunării” (documente de arhivă, fotografii, cărţi poştale ilustrate,
planuri)

10.
Noiembrie
2008

“Donaţii şi donatori : Donaţia istoricului V.A.Urechia” (documente de patrimoniu)
45 u.b

21.11.08

“500 de ani de tipar românesc” – (carte românescă veche cu valoare de patrimoniu –
selectate 86 u.b.)/în colaborare cu Muzeul de Istorie Galaţi

Activitatea editorială:
Pe parcursul anului 2008 s-a continuat editarea buletinului informativ Asociaţia, adresat
profesioniştilor din cadrul instituţiei şi, îndeosebi, bibliotecarilor din judeţ, membrii ai A.N.B.P.R., care
au acces mai dificil la sursele de informare din branşă (redactor coordonator al publicaţiei ing. Camelia
Toporaş, secretar în Biroul Executiv al Filialei ANBPR Galaţi);
S-a reluat Buletinul Fundaţiei Urechia cu un nou format cu deschidere către comunitatea
ştiinţifică, atât prin adresabilitate, cât şi prin colaborările unor tineri specialişti din ţară. În subsidiar s-a
urmărit şi promovarea instituţiei prin includerea unor materiale realizate de directorul Bibliotecii, prof.
Zanfir Ilie (director publicaţie), directorul adj., lector univ. drd. Letiţia Buruiană (redactor şef), prof.
Valentina Oneţ, prof. Mia Băraru (secretar de redacţie), Dorina Bălan, prof. Spiridon Dafinoiu, ing.
●
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Camelia Toporaş, ing. Cătălina Ciomaga, Titina Dediu, Florina Diaconeasa, Catrina Căluian;
O realizare importantă în conturarea imaginii instituţiei de cultură, a fost fondarea unei noi
reviste de cultură intitulată Axis Libri, care beneficiază încă de la debut de înscrierea denumirii la
OSIM, împreună cu un important element de imagine care apare pe prima copertă alături de sigla
Consiliului Judeţean Galaţi - noua siglă a Bibliotecii „V.A. Urechia”. Echipa redacţională îi include pe
prof. Zanfir Ilie – director, prof. Letiţia Buruiană – redactor şef, prof. Valentina Oneţ – secretar de
redacţie.
Notă: Redactarea materialelor, activităţile de machetare, corectură ale celor trei publicaţii,
precum şi traducerea abstractelor articolelor din Buletinul Fundaţiei Urechia au fost realizate cu
resurse proprii.

2. Colecţii
Consultarea surselor de informare locale şi naţionale (proiecte de planuri, anchete, cataloage sau
liste editoriale, Bibliografia Naţională a României, catalogul presei, exemplarele – semnal, siteurile web şi listele de discuţii pe internet, oferte / donaţii) şi confruntarea lor cu baza de date
existentă în bibliotecă pentru stabilirea necesarului de documente (titluri/exemplare);
 Participarea la manifestări culturale locale şi naţionale (târguri de carte, lansări editoriale etc) în
scopul depistării de noi surse de informare, achiziţii şi a stabilirii de contacte necesare creşterii
eficienţei activităţii de completare a colecţiilor;
 Stabilirea legăturilor cu furnizorii de documente de bibliotecă;
 Redactarea şi expedierea corespondenţei şi a documentaţiei necesare completării judicioase şi
ritmice a colecţiilor, întocmirea confirmărilor de primire etc.;
 Urmărirea onorării comenzilor, a plăţilor efectuate de către bibliotecă furnizorilor;
 Consultarea bazei de date pentru depistarea volumelor lipsă în vederea contactării editurilor sau
anticariatelor cu scopul completării colecţiilor;
 Consultarea propunerilor de achiziţie provenite de la utilizatori şi bibliotecari în scopul
achiziţionării documentelor solicitate.
În cursul anului 2008, achiziţia de carte s-a efectuat pe baza consultării ofertelor de la
distribuitori, editori, târguri de carte, asociaţii ale bibliotecarilor, diferite instituţii, a bibliografiei
şcolare şi universitare, a diverselor solicitări primite de la utilizatori şi bibliotecari.


Lista furnizorilor de la care s-a achiziţionat carte în cursul anului 2008 este:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Librăriile Humanitas
Librăriile RAO
Diverta Galaţi
A. F. Negrea Galaţi
Editura Fundaţiei Univ. “Dunărea de Jos”
Editura Universităţii din Bucureşti
Editurile All
Editura Herald
Editura Academiei
Editura Eikon
Editura Univers Publishing
Editura Napoca Star
Editura Pax Aura Mundi Galaţi
Editura Academica Galaţi

Editura Compania
− Fundaţia Culturală Antares
− Editura Prior Books
− Muzeul de artă vizuală
− Byton SRL
− Editura House of Guides
− Editura Noi Distribuţie
− Muzeul Brăilei
− Universitatea din Galaţi
− Viaţa Liberă S.A.,
şi alte asociaţii şi fundaţii, persoane fizice (printre
care şi autori)
- Stand Agenţie Bucureşti.
−
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S-au contactat în cursul anului 2008 autorii gălăţeni de la care s-a achiziţionat un număr
însemnat de cărţi. O parte din furnizori au participat la manifestări comune în incinta Bibliotecii:
lansări de carte şi alte evenimente.
Primirea stocurilor de documente de bibliotecă, confruntarea acestora cu înscrisul din actele însoţitoare,
verificarea integrităţii acestora.
Colecţiile Bibliotecii au crescut în 2008 cu un nr. de 28665 u.b., ceea ce a însemnat o creştere cu
aproape 88% faţă de anul anterior.


Din punct de vedere financiar s-au cheltuit 627858,32 lei, banii provenind din 2 surse:
- bugetul aprobat de Consiliul Judeţean
578592 lei
- venituri proprii
49266,02 lei
Dinamica completării colecţiilor pe ultimii 5 ani arată astfel:
Anul

Documente intrate

2004

10772

2005

15780

2006

21024

2007

15257

2008

28665

Dinamica completării colecţiilor

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Documente intrate

2004 2005 2006 2007 2008

Modalităţile de completare a colecţiilor în cursul anului 2008 au fost: cumpărare, donaţii,
dotare de la Ministerul Culturii, schimb interbibliotecar, depozit legal, dotare BVAU.
Colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit în cursul anului 2008 cu un număr total de 7128 titluri.
Dintre acestea:
- titluri cărţi 6431
- titluri documente multimedia 470
- titluri periodice 227, din care - 89 titluri noi
Media exemplarelor per titlu achiziţionat în anul 2008 este de 4,10, în creştere faţă de 2007
(era de 3,01), deoarece a crescut numărul de secţii unde se repartizează documentele (inclusiv filiale).
În cursul anului 2008 din numărul total de titluri, 246 sunt titluri în limbi străine.
Numărul volumelor intrate în 2008 în funcţie de tipul documentului:
Ponderea volumelor după tip document
5%
8%

Cărţi si alte tipuri de
documente
Periodice
Documente multimedia

87%
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Nr.
crt.

Tipuri de documente

Nr. vol.

1

Cărţi si alte tipuri de documente

24840

2

Periodice

2369

3

Documente multimedia

1456

Din suma totală de 627858,32 lei, ponderea pe tipuri de documente din punct de vedere al
sumei cheltuite este redată în tabelul de mai jos, dar mai trebuie menţionat faptul că periodicele sunt
achitate în avans cu un an şi se se înregistrează pe măsură ce intră în bibliotecă.

Nr.
crt.

Tipuri de documente

Suma cheltuită

1

Cărţi si alte tipuri de documente

529915,91

2

Periodice

29158,85

3

Documente multimedia

36326,02

Ponderea documentelor după suma cheltuită
6%
5%

Cărţi si alte tipuri de
documente
Periodice
Documente multimedia

89%

În afară de achiziţii, donaţiile au fost foarte consistente în cursul anului 2008. Din totalul
documentelor intrate, 85% reprezintă documente achiziţionate, 12% reprezintă documente provenite
din donaţii, iar restul de 3% reprezintă documente provenite din schimb interbibliotecar, Depozit Legal,
Dotare Ministerul Culturii. În cadrul Zilelor Bibliotecii ce au avut loc în luna noiembrie s-a desfăşurat
şi campania “Donaţi o carte pentru comunitate”, prin care, în decursul a 20 de zile calendaristice,
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Biblioteca “V.A. Urechia” a primit un număr de peste 20000 vol. de la circa 200 de donatori Aceste
documente sunt încă în fază de prelucrare. Ziarul Cotidianul ne-a oferit ca donaţie cca. 100 de titluri
de enciclopedii pentru copii şi beletristică, reprezentând 16930 volume. De asemenea, în luna
decembrie s-au primit ca donaţie un număr de peste 1000 vol. O parte din documentele provenite din
donaţii vor fi dirijate către bibliotecile comunale.
 Înregistrarea sumară în TINLIB a cărţilor şi a documentelor multimedia şi a repartiţiei acestora
pe secţii şi predarea acestora împreună cu documentele însoţitoare către Biroul Evidenţă;
 Primirea, evidenţa preliminară şi urmărirea circuitului serialelor intrate în cursul anului în
vederea continuităţii şi completării colecţiilor;
 Efectuarea abonamentelor la periodice pentru anul 2009 (196 abonamente/166 titluri,
repartizate atât pentru sala de lectură, cât şi pentru secţiile de împrumut la domiciliu - la sediul
central şi Filiala 1);
Pentru abonamentele la periodice s-au contactat: Viaţa Liberă – Difuzare, Rompres, ABIR,
ABIDOR, Revista Biblioteca, Biblioteca Naţională, Redacţia Teatru Azi, Fundaţia Camil Petrescu etc.
 Primirea, verificarea, înregistrarea şi repartiţia documentelor provenite din achiziţia de carte
plătită de Ministerul Culturii către bibliotecile publice (BVAU şi/sau bibliotecile din judeţ).
În cursul anului 2008 s-au primit şi recepţionat un număr de 1000 volume şi 18 abonamente la
periodice prin programul desfăşurat de Ministerul Culturii, de la 72 de edituri. Datorită faptului că
acestea au ajuns la noi în lunile noiembrie şi decembrie, vor fi înregistrate şi prelucrate în anul 2009.
 Luarea în evidenţă a documentelor intrate.
În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţã un numãr de 28665 volume în valoare de
639262,61 Lei, situaţie care dupã tipuri de achiziţii se prezintã astfel:
Tipul de achiziţie

Cantitate

Cãrţi cumpãrate

Total valoare
21260

529915,91

Periodice cumpãrate

1732

29158,85

Multimedia cumpãrate

1367

36326,02

Documente pentru Colecţii Speciale
cumpărate

17

786,7

Cãrţi din Depozit Legal

86

1163,68

120

1469,13

6

30,00

2889

29566,33

476

3225,15

Multimedia din donaţii

81

871

Documente pentru Colecţii Speciale
din donaţii

49

433,75

Cărţi din schimb interbibliotecar

21

519,9

Periodice din schimb
interbibliotecar

15

151,32

516

5299,31

Periodice din Depozit Legal
Multimedia din Depozit Legal
Cãrţi din donaţii
Periodice din donaţii

Cãrţi din dotarea Ministerului
Culturii

15

Periodice din dotarea Ministerului
Culturii

26

274,18

Multimedia din dotarea Ministerului
Culturii

2

51,38

Cărţi din dotarea BVAU

2

20

28665

639262,61

TOTAL

În funcţie de provenienţă, totalul documentelor luate în evidenţă se prezintã astfel:
Mod de
achiziţie

Cumpărate

Cărţi Periodice Documente
Documente multimedia
Colecţii
CD
CDDVD
speciale Casete
video
ROM
21260

1732

17

Depozit
Legal

86

120

0

Donaţii

2889

476

49

Schimb

21

15

Dotare
BVAU

2
516

Dotare MC

0

Total

630

51

686

24376

0

6

0

212

0

25

7

49

3495

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

2

26

0

0

2

0

0

544

Total

24774
2369
66
0
657
64
735
28665
Documentele ce au fãcut obiectul completãrii colecţiilor au fost luate în evidenţã
primarã (clasic) şi individualã (automatizat în modulul de evidenţã Tinlib: cãrţi, periodice şi
multimedia); s-au atribuit 533 poziţii în RMF (poziţii la care s-au realizat centralizãri cantitative şi
valorice), întocmindu-se un numãr de 355 AP-uri (acte de primire) pentru documentele sosite fãrã acte
însoţitoare.
Publicaţiile au fost inventariate şi înregistrate în Tinlib, prelucrate biblioteconomic şi
predate în secţiile de împrumut la domiciliu, iar cele repartizate la secţia Săli de lectură au rămas la
Catalogare pentru a fi catalogate şi clasificate. Periodicele inventariate, în numãr de 2369 u.e., au fost
foiletate, iar pe coperta a 2-a s-a scris ce cuprinde fiecare volum şi preţul.
Documentele luate în evidenţã au fost prelucrate din punct de vedere biblioteconomic prin:
-atribuirea numãrului inventar pe fişele de precomenzi în vederea introducerii datelor în baza de date
Tinlib - submodulul Evidenţã;
-aplicarea însemnului de proprietate (ştampila BVAU);
-aplicarea etichetelor de cod de bare ;
-aplicare etichetelor de securitate;
-stabilirea şi înscrierea semnului de autor pe documentele destinate împrumutului la domiciliu;
-întocmirea fişelor de carte pentru exemplarele repartizate depozitului general;
-întocmirea fişelor topografice pe secţii;
-aplicarea numerelor inventar (mecanic) pe documente, fişe topografice, fişele cãrţilor, pentru cãrţi şi
periodice;
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-predarea/preluarea documentelor la /de la Sectorul Catalogare şi cotarea lor de cãtre Depozit;
-predarea periodicã a listelor cãtre Sectorul APIS, cu RMF-urile în vederea extragerii listingului
inventar şi a fişelor matcã;
-ordonarea strict-alfabeticã a fişelor matcã primite de la APIS ;
-înscrierea numerelor inventar pe verso-ul fişelor matcã şi predarea lor la Catalogare;
-predarea stocurilor noi cãtre secţii pe baza listing-ului.
Ultimul stoc de carte achiziţionat de la Stand – Agenţie Difuzare Carte în data de 11
decembrie, cu un numar de 7124 volume, urmează să fie confruntat cu facturile, inventariat şi
înregistrat în Tinlib în lunile ianuarie-februarie 2009.
Documentelor luate în evidenţã le-au fost atribuite numere inventar de la nr. 1043164 la nr.
1071828 = 28665 nr. inv. - cărţi, periodice şi multimedia.
 Scăderea din evidenţe a documentelor uzate fizic şi moral, precum şi a celor pierdute şi achitate
de cititori.
În cursul anului 2008 au fost scoase din evidenţe (clasic şi informatizat) un numãr de
volume confom tabelului alãturat:
Secţia
R.M.F. ieşire Act de scãdere
Motivul scãderii
Cantitate
Valoare
RON
Secţia ID
















S2008/1S2008/31

Dispoziţia nr.
127/30.12.2008

Documente achitate
de cititori la sediu

36

181,96

La 31 decembrie 2008 Biblioteca are în colecţiile ei un numãr de 661.782 u.b.
Ordonarea actelor de intrare şi a celor de ieşire 2007-2008, a listing-ului pe anul 2007, urmând a
fi legate în dosare sau registre la Sectorul Legãtorie.
Tehnoredactarea în Word a borderourilor, anexe la Actele de intrare şi a tabelor cuprinzand
situaţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar intrate in bibliotecă în 2008 (total 12 tabele),
tabele solicitate de Biroul Contabilitate;
Xerografierea actelor de intrare (avize, borderouri ce însoţesc AP-urile) sau ieşire (referate,
dispoziţii), necesare Contabilitãţii;
Evaluarea documentelor provenite din donaţii sau achiziţionate de la persoane fizice (prin
Comisia de evaluare - 3 persoane din cadrul secţiei);
Redactarea borderourilor cu donaţii, în vederea postării pe site-ul Bibliotecii la secţiunea
Donaţii şi donatori.
Secţiile Serviciului Relaţii cu Publicul au participat la activitatea de completare a colecţiilor
prin consultarea exemplarului de semnal la fiecare solicitare a compartimentului de achiziţii;
S-au făcut comenzi pentru cărţi şi abonamente de periodice pentru anul 2009;
S-au preluat şi prelucrat stocurile noi de carte urmărindu-se circuitul cărţii în bibliotecă (cotare,
introducerea cotelor în calculator, preluarea stocului de la evidenţă, prelucrarea documentelor în
cadrul secţiei, intercalarea documentelor la raft şi a fişelor topo în cataloage);
Din totalul de 28.665 u.b. intrate în bibliotecă în anul 2008, în cadrul secţiilor Serviciului
Relaţii cu Publicul au fost preluate şi prelucrate un număr de 28.559 u.b din care 24.774 cărţi,
2.369 periodice şi 1.456 documente multimedia (657 CD, 64 CD-ROM, 735 DVD);
Schimbarea siglei ID în IA pe un număr de 24.725 documente, în cadrul Secţiei Împrumut la
domiciliu pentru Adulţi;
Modificarea siglei din ID în IC în calculator şi pe cărţi pe un număr 11.500 documente, în
cadrul Secţiei Împrumut la domiciliu pentru Copii;
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Selectarea fondului de carte pentru copii din fondul de carte pentru adulţi, prin lipirea unei
etichete autocolant pe cotorul cărţilor – 12.000 volume;
Transferarea şi rearanjarea fondului de carte pentru copii în cele trei săli destinate accesului
liber la raft conform schemelor de raft;
Au fost expediate 3.607 plicuri corespondenţă simplă pentru utilizatorii restanţieri;
Au fost legate 3.783 u.b carte şi 434 u.b. Periodice;
Au fost scrise etichetele cărţilor şi a periodicelor venite de la legat (manual sau prin
tehnoredactare);
Au fost aranjate cronologic şi în mape Monitoarele oficiale partea a-IV-a (acestea însumează
aprox. 140 de mape pe an);
S-au întocmit fişele preliminare pentru cele 196 titluri de ziare şi reviste pe care le deţine
biblioteca prin abonamente, donaţii sau alte surse; s-a trecut pe verso fişei nr. de chitanţă, sursa
şi preţul abonamentului;
S-au identificat documentele deteriorate, s-au completat prin xerocopiere paginile lipsă şi s-au
trimis la legătorie pentru recondiţionare, un număr de 260 u.b. cărţi şi aprox. 378 volume de
periodice;
S-au casat 1.130 volume din fondul colecţiei Casei de Cultura a Sindicatelor.

3. Cercetarea şi dezvoltare în biblioteconomie















Perfecţionarea stilului şi metodelor de lucru:
- În vederea demarării activităţii de retroconversie de parte componentă s-a întocmit
„Metodologia de înregistrare de parte componentă în sistem automatizat”;
- S-a realizat un nou Regulament de funcţionare pentru public, făcându-se trimitere şi la baza
legislativă;
- Completarea şi utilizarea curentă a mapelor documentare cu modele de descrieri, metode de
combinare a indicilor CZU;
Identificarea titlurilor de Carte străină şi Periodice străine intrate în BVAU în anul 2008, în
vederea comunicării datelor Bibliotecii Naţionale pentru completarea Catalogului Colectiv al
Cărţilor Străine intrate în Bibliotecile din România şi al Repertoriului Periodicelor Străine
intrate în Bibliotecile din România;
Selectarea şi prelucrarea informaţiilor despre periodicele locale de către secţia Săli de lectură,
centralizarea datelor, precum şi furnizarea lor pentru realizarea proiectului "Istoria presei din
România în date" (150 titluri );
Întocmirea situaţiilor solicitate la nivel naţional, cu privire la activitatea biblioteconomică
(chestionar CIP, solicitat de Biblioteca Naţională a României; situaţia cu periodicele cotate ISI
Thompson deţinute de BVAU - situaţie solicitată de preşedinta secţiunii Periodice a ABR;
Chestionar cu privire la dezvoltarea colecţiilor, solicitat de Biblioteca Judeţeană Constanţa);
Actualizarea permanentă a bibliografiei exhaustive cu lucrări de specialitate şi de cultură
generală prin parcurgerea cărora să se asigure un nivel calitativ superior activităţilor de
prelucrare;
implicarea personalului de specialitate în editarea publicaţiilor proprii;
Utilizarea listelor de discuţii pentru consultări şi propuneri;
Schimb de informaţii şi experienţă cu colegi de la alte biblioteci;
Participarea la conferinţe naţionale ale asociaţiilor de bibliotecă .
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4. Resurse umane
Pregătirea profesională.

Pregătirea profesională a bibliotecarilor este un proces continuu şi se realizează prin:
√
studiu individual;
√
participări cu lucrări şi intervenţii la dezbateri cu ocazia diverselor întâlniri
profesionale - schimburi de experienţă, manifestări omagiale etc.
√
dezbateri pe microcolective, de regulă în aria birourilor specializate, pe diverse
aspecte întâlnite în activitatea practică;
√
parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională
organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă
Ministerul Culturii şi Cultelor, la Bucureşti şi Buşteni;
√
Instruire privind utilizarea programului TLIB; cu bibliotecarii responsabili din
bibliotecile publice care au în dotare calculatoare personale şi au achiziţionat
programul TLIB au fost organizate cursuri la sediul Bibliotecii Judeţene, atât cu
specialiştii Bibliotecii cât şi cu reprezentanţii IME România.
Cu bibliotecile publice din judeţ au fost organizate 5 (cinci) schimburi de experienţă cu tema:
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin proiecte şi programe, pe grupe de comune, în
bibliotecile publice: Vârlezi, Piscu, Munteni, Sl.Conachi, Tg.Bujor.
La dezbateri au fost prezenţi, pe lângă bibliotecarii din zona bibliotecii gazdă, conducerea
Bibliotecii Judeţene "V.A.Urechia", reprezentanţii primăriei comunei gazdă, cadre didactice şi
persoane interesate de fenomenul lecturii publice şi ai serviciilor de bibliotecă.
● Activităţi specifice de resurse umane:
Principalele activităţi realizate au fost:
√ organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
√ urmărirea realizării programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare
profesională;
√ aplicarea prevederilor legale privind majorarea salariilor;
√ evaluarea personalului;
√ elaborarea de referate şi emiterea de dispoziţii în vederea derulării normale şi
legale a activităţii;
√ completarea dosarelor personale cu actele corespunzătoare modificărilor
intervenite;
√ înscrierea în carnetele de muncă şi Registrul general de evidenţă a datelor ce privesc
suspendarea sau modificarea contractului de muncă;
 Ca urmare a unei noi organigrame elastice şi funcţionale, numărul personalului a crescut la 109
angajaţi. Statistica personalului este reflectată în anexa 5.
 Pentru anul 2008 s-a încheiat un contract colectiv de muncă prin care s-au obţinut noi drepturi
pentru salariaţi.

5. Activitatea administrativ gospodărească şi economico-financiară
1. În ce priveşte achiziţiile publice, Biblioteca a avut în vedere întărirea capacităţii de
implementare a legislaţiei în domeniu şi promovarea unui nivel ridicat de profesionalism astfel încât să
se asigure cheltuirea în mod efectiv, eficient, etic, echidistant şi transparent a fondurilor proprii şi
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publice, alocate de ordonatorul principal de credite în decursul exerciţiului financiar.
Astfel în cursul anului 2008 au fost derulate următoarele contracte de achiziţii publice:
Nr.
Crt.

Denumire contract

Cod CPV

procedura

Denumire
operator
economic

Valoare
contract
lei fără
TVA

Stadiu
contract

1.

Contract de furnizare nr.
34110000-1
875/21.04.2008 - mijloc de
transport - Dacia Logan Laureate
1,5 DCI, 85 CP

cerere de
oferte
SEAP

S.C. NALBA S.A

42372,26 finalizat

2.

Contract de furnizare nr.
982/08.05.2008 - achiziţie hârtie
şi alte materiale consumabile

21125690-8
21120000-0
30192800-9
21232300-1

atribuire
directă

S.C. PETROMAD
S.R.L.

9.632,63 finalizat

3.

Contract de furnizare nr.
1016/13.05.2008 - achiziţie
tonere

30192113-6
30125100-2

atribuire
directă

S.C. ATON COM
S.R.L.

15.728,00 finalizat

4.

Contract de furnizare nr.
22500000-5
1144/28.05.2008 - achiziţie
Maşină de poleit GOLDPRESS 4

achiziţie
directă

S.C. NIS
ELECTRONICS
S.R.L.

4.960,93 finalizat

5.

Contract de furnizare nr.
1335/18.06.2008 - achiziţie
încărcător şi benzi magnetice

30217330-5
31422000-0

achiziţie
directă

S.C. ATON COM
S.R.L.

23.245,00 în
derulare

6.

Contract de furnizare nr.
1835/02.09.2008 - achiziţie
Laptop ASUS M70SA

302132000-7

achiziţie
directă

S.C. ATON COM
S.R.L.

15.375,63 finalizat

7.

Contract de furnizare nr.
1862/02.09.2008 - achiziţie
Scanner A3 fărăr contact direct
pentru cărţi

30216110-0

cerere de
ofertă
SEAP

S.C. Z SPOT
MEDIA S.R.L.

34.495,50 finalizat

8.

Contract de furnizare nr.
2297/20.10.2008 - achiziţie
calculatoare personale
multimedia Fujitsu Siemens
Esprimo C5730

30232000-4

cerere de
ofertă SEAP

S.C. CG&GC S.A

34.904,46 finalizat

9.

Achiziţie imprimante
multifuncţionale HP OfficeJet
PRO L7680

30233234-0

achiziţie
directă

S.C. ATON COM
S.R.L.

6.298,32 finalizat

10

Achiziţie ceasuri de perete
personalizate

33512200-4

achiziţie
directă

S.C.
PANCRONEX
S.A.

2.667,00 finalizat

11

Contract de furnizare nr.
2355/23.10.2008 - achiziţie
Copiator color XEROX WC
7242

301211120-0

achiziţie
directă

S.C.
PANCRONEX
S.A.

20.981,50 finalizat
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12

Contract de furnizare nr.
2757/08.12.2008 - achiziţie
mobilier de bibliotecă ptr. dotare
filiale

39155000-3

cerere de
oferte SEAP

S.C. MOBIMOD
S.A.

251.261,00 finalizat

13

Contract de furnizare nr.
2785/10.12.2008 - achiziţie
încălţăminte piele

19300000-9

achiziţie
directă

S.C. FEDERA
S.R.L.

19.143,70 finalizat

14

Contract de furnizare nr.
2790/11.12.2008 - achiziţie
cămăşi bumbac

18321000-5

achiziţie
directă

S.C. FEDERA
S.R.L.

5.953,78 finalizat
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Contract de furnizare nr.
2811/12.12.2008 - achiziţie
compleuri stofă

18222200-3

achiziţie
directă

S.C. FEDERA
S.R.L.

20.700,19 finalizat
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Contract de furnizare nr.
2836/16.12.2008 - achiziţie
echipamente active de reţea,
Switch 24 p cu management tip
3COM

32260000-3

achiziţie
directă

S.C. AB-EL
S.R.L.

5.621,85 finalizat

17

Contract de furnizare nr.
2848/17.12.2008 - achiziţie
Licenţe sistem de operare
Windows Vista Business
Professional

30248200-1

achiziţie
directă

S.C. ATON COM
S.R.L.

4.590,00 finalizat

Activitatea de asigurare şi gestiune a resurselor materiale în domeniul achiziţiilor publice
este garantată de autoritatea contractantă - Biblioteca "V.A. Urechia" prin respectarea atât a pragurilor
valorice (75.000 euro pentru achiziţiile de produse şi servicii şi 500.000 lei pentru lucrări), cât şi prin
respectarea condiţiilor de încadrare a unei proceduri de atribuire pe baza specificului obiectivului ce
urmează a fi achiziţionat.
2. Îmbunătăţirea capacităţii logistice a avut în vedere supravegherea personalului
administrativ astfel încât să fie asigurată funcţionalitatea spaţiilor de lucru, prin curăţenia zilnică atât
internă cât şi externă, construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap, refacere capac
metalic de la căminul de apă din incinta bibliotecii, verificat şi reparat yalele de la uşi, întreţinut
sistemul de alimentare cu apă potabilă prin înlocuirea bateriilor defecte, a furtunelor deteriorate, etc.
3. Pentru înfiinţarea celor 3 (trei) noi filiale a fost stabilit un minim necesar de mobilier,
echipamente şi documente de bibliotecă (cărţi, ziare, reviste şi materiale multimedia) în funcţie de zona
în care va fi deschisă filiala, de publicul vizat şi spaţiul pe care îl avem la dispoziţie.
4. Starea dotărilor la bibliotecile comunale:
În principiu toate bibliotecile publice dispun de baza materială minimă necesară - spaţii, rafturi,
birouri, scaune, covoare etc. - pentru desfăşurarea activităţii. Dacă ar fi să acordăm calificative
la starea clădirilor (spaţiilor), avem:
√
17 - f. bună: Tecuci, Tg.Bujor, Lieşti, Şendreni, Braniştea, Independenţa, Movileni, Barcea,
Vânători, C. Negri, Matca, Băleni, Cosmeşti, Umbrăreşti, V.Mărului, Scânteieşti,
Drăgăneşti;
√
32 - bună
√
12 - satisfăcătoare: Bălăbăneşti, Corni, Nămoloasa, Brăhăşeşti, Cuza Vodă, Fundeni,
Frumuşiţa, Drăguşeni, Jorăşti, Munteni, Rediu, Rădeşti
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√
√

3 - biblioteci comunale nu au spaţiu şi personal, deci nu funcţionează - în comunele nou
înfiinţate: Poiana, Negrileşti, Suhurlui.
Dotări calculatoare: 19 biblioteci: Bereşti-Meria, Griviţa, Lieşti, Tg.Bujor, T.Vladimirescu,
Tuluceşti, Umbrăreşti, Drăgăneşti, Movileni, Nicoreşti, Vlădeşti, Bereşti, Cudalbi,
Şendreni, Independenţa, Bereşti, Sl. Conachi, Valea Mărului, Măstăcani.
Activitatea economico-financiară.

În anul 2008 bugetul de venituri şi cheltuieli a fost finanţat de la bugetul local al judeţului
cu suma de 4.605.000 lei din care: cheltuieli de personal 2.655.000 lei; cheltuieli materiale 1.750.000
lei; cheltuieli de capital 200.000 lei, după cum urmează:
Credite bugetare
definitive
– lei -

Plăţi efectuate
- lei -

Cheltuieli totale

4.605.000

4.542.580

A. Cheltuieli curente

2.289.000

4.343.255

- Cheltuieli cu personalul

2.655.000

2.640.064

- Cheltuieli materiale

1.750.000

1.703.191

200.000

199.325

Denumirea indicatorilor

B. Cheltuieli de capital

Execuţia cheltuielilor BVC buget local se prezintă astfel:
Cheltuieli curente :
4.343.255 lei , total din care:
Cheltuieli de personal
2.640.064 lei;
Cheltuieli bunuri şi servicii 1.703.191 lei;
Cheltuieli de capital:
199.325 lei.
La titlul I plăţile totale pentru cheltuieli cu personalul au fost de 2.640.064 lei, respectiv
99.44 % din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie , după cum urmează:
- lei  Salarii de bază
688.382
 Salarii de merit
29.312
 Indemnizaţii de conducere
52.308
 Spor de vechime
188.787
 Spor pentru condiţii de muncă
217.033
 Alte sporuri
164.833
 Fond de premiere
100.882
 Indemnizaţii de delegare
10.938
 Alte drepturi salariale în bani
701.036
CONTRIBUŢII LA BUGETELE PUBLICE:

486.553 lei.
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La titlul II Bunuri şi servicii plăţile totale au fost de 1.703.191 lei, respectiv 97,33 % din
creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
- lei − Furnituri de birou
4.632
− Materiale pentru curăţenie
8.575
− Încăzit, Iluminat şi forţă motrică
145.805
− Apa, canal şi salubritate
14.591
− Carburanţi şi lubrifianţi
25.985
− Piese de schimb
9.309
− Transport
3.077
− Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet
53.001
− Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional
71.066
− Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare
131.645
− Reparaţii curente
4.326
−
−
−
−
−

Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări, detaşări, transferări
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
Pregătire profesională
Alte cheltuieli

571.244
29.697
580.016
38.638
11.583

La cheltuielile de capital s-au efectuat plăţi de 199.325 lei, respectiv 99,66 % din total
credite aprobate pentru această destinaţie, după cum urmează:
●
●

maşini, echipamente şi mijloace de transport
cheltuieli proiectare – studiu de fezabilitate

194.325
5.000

lei.
lei.

Execuţia veniturilor BVC Venituri proprii se prezintă astfel:
prevederi 12 luni: 50.000 lei;
 realizat 12 luni :
57.777 lei;
În anul 2008 Biblioteca a avut programat venituri proprii în valoare de 50.000 lei. S-au
realizat 57.777 lei. Din această ultimă sumă, 49.266 lei s-au cheltuit pentru achiziţii de carte ( fond
comun). Soldul de venituri proprii al instituţiei era la 1 ianuarie 2008 de 37.569 lei, iar la sfârşitul
anului 2008 de 46.080 lei.
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Anexe.
Anexa I.
ACTIVITĂŢI CULTURALE
desfăşurate în anul 2008
Nr.
crt.

Titlul manifestării

Tipul manifestării
-medalion literar-artistic;
-oră de lectură;
-montaj literar-artistic;
-recitări din opera eminesciană.

Data

1.

Eminescu-158 de ani de la naştere
- Omagiu lui Eminescu
- Întâlnire cu poezia lui Eminescu
-Eminescu-Luceafărul poeziei româneşti
-Pe urmele Luceafărului

2.

Vizita la Bibliotecă a unui grup de deţinuţi de la -socializarea deţinuţilor cu climatul din
Penitenciarul Galaţi
Casa Cărţilor.

15 ianuarie 2008

3.

Eminescu şi eternul joc al muzelor

-spectacol.

15 ianuarie 2008

4.

Alexandru Ioan Cuza întemeietorul României
moderne

-expoziţie de valori documentare din
cadrul colecţiilor bibliotecii.

24 ianuarie3 februarie 2008

5.

Întâlnire cu cartea şi Biblioteca

-vizită;
-vizionare Multimedia;
-navigare Internet.

31 ianuarie 2008

6.

Seara de educaţie montană „Nestor Urechia”

-proiecţii foto şi video pe tematică
montană şi outdoor.

6 februarie 2008

7.

Oameni şi locuri în memoria Galaţiului

-expoziţie dedicată memoriei unor
gălăţeni de seamă.

5-29 februarie
2008

8.

Misiune cultural - economică în SUA, Statul
Florida - oraşul Orlando

-directorul Bibliotecii V.A. Urechia a
participat la întâlniri cu parteneri
americani din domeniile cultural şi
economic, pe probleme care ţin de
activităţile din bibliotecile Ţinutului
Orlando.

12-20 februarie
2008

9.

Smaranda Brăescu – Regina Înălţimilor

-proiect educaţional.

18-25 februarie
2008

10.

Oameni şi locuri în memoria Galaţiului

-parteneriat educaţional cu Şcoala
Generală Nr. 16 „Nicolae Bălcescu“ şi
Şcoala Nr. 10 „Petre Ţuţea“.

21-26 februarie
2008

11.

Creangă şi poveştile lui

-scenete, poezii şi ghicitori inspirate din 27 februarie 2008
opera marelui povestitor.

12.

Vine, vine primăvara

-program literar artistic prilejuit de
venirea primăverii.

28 februarie 2008

13.

Oameni şi locuri în memoria Galaţiului

-expoziţie de valori documentare
dedicată memoriei unor gălăţeni de
seamă.

1-31 martie 2008

14.

Invitaţie la teatru: Şoricel de bibliotecă

-interpretarea piesei de teatru Şoricel de 2 martie 2008
bibliotecă.

15.

Magia lecturii lui Creangă

-scenete din opera marelui povestitor.
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15 ianuarie 2008

3 martie 2008

16.

Colocviile adolescenţilor
-Tema: Femei şi feminitate

-recital de poezie;
-dezbateri lunare.

7 martie 2008

17.

Primăvara poeţilor la Galaţi

-serată de lectură publică.

10 martie 2008

18.

Lansarea cărţii cu titlul „Defileu pe apă. Vorbe -lansare de carte.
prin cer“, a prozatorului Nicolae Mihai
Cârciumaru.

12 martie 2008

19.

Seara de educaţie montană „Nestor Urechia“ ediţia a II-a

-proiecţii foto şi video pe tematică
montană şi outdoor

12 martie 2008

20.

Semain de la francophonie în România

-Expoziţie foto şi vizionare de film
francez;
-Scriitori români de expresie franceză
sec. XX.

15-23 martie 2008

21.

Ziua Mondială a Poeziei

-Sibila de Leonida Lari - Lansare de
carte
-Lansarea numărului 143 al Revistei
Porto-Franco
-Recital liric susţinut de poeţi, actori,
profesori şi elevi de la Liceul de Artă
„D. Cuclin“.

21-22 martie 2008

22.

Lansarea volumului de poezie „Din cioburi“,
-lansare de carte;
autor Valeriu Barbu şi a revistei Penitenciarului -lansare de revistă.
„Intervalul“.

24 martie 2008

23.

Lansarea volumului „O Românie de câştigat“,
autor Claudiu Iordache şi prezentarea revistei
„Caietele Revoluţiei“

26 martie 2008

24.

Basarabia după 1990
-Basarabia şi cultura memoriei
-Iubire de carte românească în Basarabia

-lansare de carte;
-prezentare de revistă.

27 martie 2008
-colocviu;
-vernisaj expoziţie.

25.

Valentin Gheorghiu - pianist şi compozitor
gălăţean

-interpretări lirice.

30 martie 2008

26.

Oameni în memoria Galaţiului

-expoziţii dedicate personalităţilor
gălăţene.

1-30 aprilie 2008

27.

Întâlnire cu cartea şi biblioteca

- vizită;
- expoziţie de carte.

1 aprilie 2008

28.

La ce bun să scrii o carte ?

- lansare de carte;
- vernisaj expoziţie.

2 aprilie 2008

29.

Cerc pedagogic

- întâlnirea profesorilor de limba şi
literatura română.

5 aprilie 2008

30.

Lansare de carte

Singur şi trist de Roberto Căluian

10 aprilie 2008

31.

Întâlnire cu cartea şi biblioteca

- vizită;
- expoziţie de carte.

11 aprilie 2008

32.

Prietenii cărţii

- vizită;
- prezentarea unei scenete.

11 aprilie 2008

33.

Decada bibliotecilor din judeţul Galaţi

- seminar;
- colocviu profesional;

14-23 aprilie 2008
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- consfătuire profesională;
- Premiile Bibliotecii „V.A. Urechia”;
- expoziţii de carte.
34.

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii Chişinău

- prezentare de lucrări.

35.

Decernarea premiilor Bibliotecii „V.A.
Urechia”

- decernarea a 7 Diplome de excelenţă şi 23 aprilie 2008
36 Premii ale Bibliotecii „V.A.
Urechia“.

36.

Vizita distinsului academician Prof. Univ. Dr.
Doc. Constantin Gh. Marinescu

- vezi site-ul www.bvau.ro

29 aprilie 2008

37.

Oameni şi locuri în memoria Galaţiului

- Expoziţii dedicate personalităţilor
gălăţene.

1-31 mai 2008

38.

Anchetă în gospodării - Sondaj ştiinţific
economic

- implementarea Proiectului naţional
Dezvoltarea Statisticii Economice Phare 2005.

1-18 mai 2008

39.

Seara de educaţie montană „Nestor Urechia”
(ed. a IV-a)

- proiecţii foto şi video pe tematică
montană;
- lansări de carte pe tematică montană.

20 mai 2008

40.

Biblioteca - factor formator şi mediator al
comunicării (I)

- program de practică al studenţilor de la 22 mai 2008
Universitatea „Danubius”.

41.

Să ne pregătim votul pentru un viitor comun
(colaborare cu Asociaţia Aria)

- montaj literar-artistic.

25 mai 2008

42.

Managementul prelucrării informaţiei

- curs de specializare a personalului din
biblioteci.

26 mai-1 iunie
2008

43.

Festivalul Internaţional Serile de literatură ale
revistei „Antares“, Ediţia a X-a

- deschiderea oficială a festivalului.

30 mai 2008

44.

Oameni şi locuri în memoria Galaţiului

- Expoziţii dedicate personalităţilor
gălăţene.

1-30 iunie 2008

45.

Carnavalul Cărţii pentru Copii; în colaborare cu - concurs desene;
Teatrul Muzzical „Nae Leonard”
- concurs de costume reprezentând
personaje din lumea cărţilor;
- spectacol de balet;
- spectacol muzical.

46.

Zilele Cărţii pentru Copii

- expoziţii de carte;
1-6 iunie 2008
- expoziţii de desene;
- spectacole susţinute de copii;
- concurs de eseuri;
- programe artistice;
- expoziţii de artă vizuală;
- colocviu: lansarea unor reviste şcolare.

47.

Biblioteca - factor formator şi mediator al
comunicării (2)

- program de practică al studenţilor de la 3 iunie 2008
Universitatea „Danubius”.

48.

„Trecut-au anii...“

- vernisaj expoziţie;
- moment poetic.

49.

Lansarea volumului Dulce-Amar scris de Iulian - lansare de carte.

26

16-19 aprilie 2008

1 iunie 2008

15 iunie 2008
18 iunie 2008

Bostan-Gohor
50.

Întâlnire profesională pe tema „Dezvoltarea
serviciilor de bibliotecă prin proiecte şi
programe“

Cu participarea:
23 iunie 2008
- bibliotecarilor din bibliotecile publice
comunale;
- reprezentanţilor administraţiilor locale;
- şefilor comisiilor de cultură din cadrul
Consiliilor locale.

51.

In memoriam Paul Păltănea

- lectură publică interactivă

25 iunie 2008

52.

Vizită de la Biblioteca Naţională a României

- schimb de experienţă.

27 iunie 2008

53.

29 iunie – Ziua Dunării

- expoziţie de documente cartografice
29 iunie 2008
vechi, fotografii şi tablouri cu tematica
Dunării;
- înmânarea de mape cu documente
cartografice vechi reprezentând bătrânul
fluviu Dunărea.

54.

Întâlnire de lucru cu conducerea OSIM
București

- parafarea Convenției contractului de
colaborare.

1 iulie 2008

55.

Oameni și locuri în memoria Galațiului

- expoziţie de valori documentare
dedicată memoriei unor gălăţeni de
seamă.

1-31 iulie 2008

56.

Vizita la Bibliotecă a violonistului Eugen
Sârbu și a pianistei Carmina Sârbu

57.

99 de ani de la nașterea marelui filosof român
Constantin Noica

- expoziție de carte.

12-20 iulie 2008

58.

Simone de Beauvoir – între feminism și
feminitate

- colocviu;
- parteneriat cu Biblioteca Franceză
Eugene Ionesco din Galați.

14 iulie 2008

59.

Participarea la inaugurarea Casei Colecțiilor

60.

Oameni și locuri în memoria Galațiului

- expoziţie de valori documentare
dedicată memoriei unor gălăţeni de
seamă.

1-31 august 2008

61.

Ziua Marinei

- expoziție de carte, periodice și
litogravuri.

15-20 august 2008

62.

Rime marine

- manifestare literară;
- invitați: membrii Cenaclului Arionda.

15 august 2008

63.

Zilele Revistei Lumină Lină

- prezentarea revistelor românești din
S.U.A Lumină Lină și Origini.

20 august 2008

64.

285 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir - expoziție de carte.

21-26 august 2008

65.

90 de ani de la nașterea lui Leon Levițchi

- expoziție de carte.

26-29 august 2008

66.

Oameni și locuri în memoria Galațiului

- expoziţie de valori documentare
dedicată memoriei unor gălăţeni de
seamă.

1-18 septembrie
2008

67.

Vizită de lucru a conducerii Centrului de
Pregătire Profesională în Cultură

- fundamentarea unui parteneriat între
cele două instituţii privind realizarea
unui Protocol de colaborare pentru

1-2 septembrie
2008

11 iulie 2008

23 iulie 2008
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pregătirea, perfecţionarea şi specializarea
profesională a salariaților.
68.

Întâlnirea reprezentanților minorităților
gălățene

- întâlnire organizată de către Consiliul
Județului Galați.

69.

Lansarea volumului Finanțele întreprinderii în
contextul generalizării procesului de
globalizare, autor drd ec. Cristina Rodica
Gradea

- lansare de carte;
11 septembrie 2008
- moderatori: prof. dr. Florin Buhociu și
Președintele Filialei Galați a IMM-urilor,
ec. Marian Filimon.

70.

Vizită la Biblioteca V.A. Urechia

- au participat un grup de profesori din
Franța, Spania și Italia.

12 septembrie 2008

71.

Seară de educaţie montană „Nestor Urechia”
(ed. a V-a)

- proiecţii foto şi video pe tematică
montană;
- lansări de carte pe tematică montană.

17 septembrie 2008

72.

Vizita Universitarilor la Bibliotecă

- profesori universitari participanţi la
18 septembrie 2008
Conferinţa internaţională cu tema „Lexic
comun / Lexic specializat“ oraganizată la
Galaţi de Facultatea de Litere Universitatea „Dunarea de Jos“.

73.

Zilele Europene ale Patrimoniului

- expoziție de litografie și fotografie de
epocă;
- expoziție de documente;
- expoziție de costume
populare și obiecte caracteristice
minorităților;
- manifestare culturală, gen masă
rotundă.

74.

Vizita d-nei Ioana Grosaru, vicepreşedintă a
- participare la manifestarea culturală
Comisiei pentru Cultură, Culte şi Mass-Media dedicată minorităților;
din cadrul Consiliului Naţional al
- donații de carte.
Minorităţilor, vicepreşedintă a Asociaţiei
Italienilor din România RO.AS.IT, consilieră a
deputatului etniei italiene din parlamentul
României

19 septembrie 2008

75.

Zilele Culturale ale Revistei Porto-Franco

- lansări de carte;
- expoziție:de carte;
- colocviu.

27 septembrie 2008

76.

75 de ani de la nașterea poetului gălățean
Grigore Hagiu

- expoziție de carte: Grigore și Nichita – 27 septembrie –
generația '60
1octombrie 2008

77.

Oameni și locuri în memoria Galațiului

- expoziţie de valori documentare
dedicată memoriei unor gălăţeni de
seamă.

1 - 31 octombrie
2008

78.

Ziua Internaţională a Muzicii

- expoziţie de documente multimedia

1 octombrie 2008

79.

Ziua Internaţională a Educaţiei

- vizita elevilor de la Liceul CFR
- expoziţie de carte din domeniul
pedagogiei

3 – 5 octombrie
2008

80.

În vizită la Moise N. Pacu

- deplasarea unei delegaţii a Bibliotecii la 9 – 11 octombrie
Ismail -Ucraina
2008
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5 septembrie 2008

19 septembrie 2008

-participarea la comemorarea a 155 de
ani de la naşterea cărturarului Moise N.
Pacu
81.

120 de ani de la naşterea lui Iorgu Iordan

- expoziţie de carte

11 – 17 octombrie
2008

82.

Vizită de informare şi prezentare a serviciilor
Bibliotecii

- vizita elevilor de la Gr. Şc. „Gheorghe
Asachi“

13 octombrie 2008

83.

„Oameni şi locuri în memoria Galaţiului“

- aniversarea dl. prof. dr. ing. Severin
Marcel Bumbaru.

15 octombrie 2008

84.

Lansarea volumului „Vuiesc de dragoste în
patimi şi sărut“, autor Arhip Traian Zeletin

- lansare de carte;
- moderator Valeriu Valegvi

17 octombrie 2008

85.

47 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Mihail - expoziţie de carte
Sadoveanu

86.

Management performant în mediul de afaceri
gălăţean

-înmânarea de diplome pentru managerii 20 octombrie 2008
şi personalul de conducere executiv al
oamenilor de afaceri gălăţeni;
-Proiect coordonat de Universitatea
„Danubius“ în colaborare cu Patronatul
Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi.

87.

Conferinţa Internaţională: Cultura şi presa în
spaţiul european

-au participat: jurnalişti din ţară şi din
23 octombrie 2008
străinătate precum şi jurnalişti şi scriitori
gălăţeni.

88.

„Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă prin
proiecte şi programe“

- întâlnire profesională la Biblioteca „Gr. 24 octombrie 2008
Hagiu“ Tg. Bujor

89.

Seară de educaţie montană „Nestor Urechia“ - - proiecţii foto şi video pe tematică
ediţia a VI-a.
montană;
- lansări de carte pe tematică montană.

90.

Parfum de bibliotecă - plăcerea lecturii

- vizita elevilor de la clasa a V-a Colegiul 29 octombrie 2008
Naţional „Vasile Alecsandri”

91.

Ziua Internaţională a Mării Negre

- expoziţie de documente inedite

31 octombrie 2008

92.

Mătuşică toamnă...te cinstim cu hore şi cu
poezii

- manifestare desfăşurată în cadrul
Secţiei pentru Copii având ca temă
fenomenele naturii

7 noiembrie 2008

93.

Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia”

- lansarea revistei bibliotecii „Axis
Libri”;
-expoziţii;
- vizite;
- manifestari;
-derularea parteneriatelor încheiate cu
OSIM, Autoritatea de Sănătate Publică
Galaţi, Agenţia Naţională Antidrog;
-sesiune de comunicări profesionale.

10 – 16 noiembrie
2008

94.

Lansarea volumului „Strategii europene de
protecţie a diversităţii biologice. Protecţia
şi conservarea naturii în sud-estul
Moldovei“, autori: Aurora Marcu şi Teodor

- lansare de carte
- au participat studenţi ai Facultăţii de
Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

18 noiembrie 2008

29

18 – 27 octombrie
2008

28 octombrie 2008

Glăvan
95.

Vizită de informare şi prezentare a serviciilor
Bibliotecii

- au participat elevi ai Grupului Şcolar
„Costache Conachi“ Pechea-

18 noiembrie 2008

96.

„500 de ani de la apariţia primei cărţi
tipărite în România“,

-expoziţia a avut loc la Casa Colecţiilor
-expoziţie eveniment la care a participat
activ şi Biblioteca prin expunerea unor
cărţi foarte valoroase

21 octombrie 2008

97.

Manifestări dedicate sărbătorilor din luna
decembrie

-Colinde prezentate de grupul de
28 noiembrie – 17
colindători de la Seminarul Teologic „Sf. decembrie 2008
Apostol Andrei“ Galaţi;
- manifestări organizate de copii pentru
copii.

98.

Mărturiile Unirii - sentiment naţional prin
ochi de copil

-manifestare la care au participat mai
multe instituţii şcolare

99.

Lansarea volumului Amurg de toamna, autor - lansare de carte
Nicolae Mihai Cârciumaru

100.

Moş Nicolae şi copiii la Bibliotecă

- program artistic susţinut de elevii Şcolii 5 decembrie 2008
nr. 42 „Sf. Împăraţi”

101.

Decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din
România , filiala Galaţi-Brăila

- recital poetic susţinut de Simon
AJARESCU, Corneliu ANTONIU,
Iulian GRIGORIU, Coriolan
PĂUNESCU, Florina ZAHARIA

5 decembrie 2008

102.

Cultivarea interesului pentru lectură

- manifestare organizată de Biblioteca
Matca

5 decembrie 2008

103.

Participarea la Zilele Bibliotecii Naţionale a
României

- o delegaţie a Bibliotecii V.A. Urechia a 12 decembrie 2008
participat la ziua culturală: „Sub semnul
lui Macarie“ din cadrul Zilelor
Bibliotecii Naţionale a României, Ediţia
a XI-a;
- D-lui director al Bibliotecii „V.A.
Urechia” i s-a acordat o diplomă de
excelenţă.

104.

Vizită la Biblioteca „V.A. Urechia“

- au participat studenţii anului I ai
15 decembrie 2008
Facultăţii de Istorie din Galaţi, însoţiţi de
Prof. Univ. Arthur Tuluş,

105.

Colinde, colinde

- elevi ai Seminarului Teologic Galaţi
sub îndrumarea Dlui Prof. Dr. Dan
Eugen Drăgoi au colindat la Biblioteca
„V.A. Urechia“

17 decembrie 2008

106.

Colindele Porto-Franco

- decernarea premiilor Revistei PortoFranco

19 decembrie 2008

107.

Atelierul de creaţie Speranţa Miron

- manifestare la care au participat elevi
de la diferite instituţii de învăţământ
gălăţene şi poeta Speranţa Miron

21 decembrie 2008

108.

Vizită la Biblioteca „V.A. Urechia“

- cel mai mare arbitru roman, Dl. Nicolae 22 decembrie 2008
Rainea
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2 decembrie 2008
3 decembrie 2008

Anexa II. Programul de promovare a personalităţilor gălăţene „Oameni în memoria Galaţiului“.
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5 – 29 februarie: Program complex dedicat memoriei unor gălăţeni de seamă, ce a deschis un
nou ciclu de expoziţii, cu periodicitate lunară, pentru marcarea aniversărilor şi comemorărilor
personalităţilor al căror nume este legat de aceste locuri prin obârşie şi adopţie. În luna februarie
au fost aniversaţi: Smaranda Brăescu (pilot şi paraşutist), Dimitrie Cuclin (compozitor şi
filozof) şi B. Jordan (învăţător şi prozator).
18 – 25 februarie: Smaranda Brăescu - Regina înălţimilor - proiect educaţional. În cadrul
programului a avut loc proiectul educaţional „Smaranda Brăescu - Regina înălţimilor“, derulat
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 12 „Miron Costin“,
Şcoala Gimnazială nr. 42 „Sfinţii Împăraţi“, Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ şi Liceul
Teoretic „Dunărea“. A fost evidenţiată personalitatea Smarandei Brăescu (prima paraşutistă cu
brevet internaţional în România şi a patra în lume) în rândul elevilor, aceştia realizând activităţi
de cercetare a documentelor existente în bibliotecile instituţiilor partenere, precum şi vizionări
ale expoziţiile organizate în cadrul acestora. Acţiunea s-a încheiat cu o evaluare finală, în data
de 25 februarie 2008, cu participarea bibliotecarilor şi elevilor implicaţi, fiind realizate
dezbateri, expuneri ale portofoliilor alcătuite, vizionarea unui slideshow şi realizarea unui
album al proiectului.
21 - 26 februarie: În acelaşi ciclu de manifestări s-a înscris şi proiectul Smaranda Brăescu Pilot şi paraşutist. În cadrul parteneriatului educaţional încheiat cu Şcoala Generală Nr. 16
„Nicolae Bălcescu“ şi Şcoala Nr. 10 „Petre Ţuţea“, pe parcursul lunii februarie au avut loc
vizite ale unor grupuri de elevi ai acestor şcoli la sediul bibliotecii;
1 - 30 martie: Proiectul a continuat în luna martie cu expoziţii dedicate aniversării altor trei
gălăţeni: Dumitru Moţoc (chimist şi profesor universitar), Ioan Licea (profesor) şi Valentin
Gheorghiu (compozitor şi pianist).
30 martie: Valentin Gheorghiu - pianist şi compozitor gălăţean. aniversarea a fost organizată,
împreună cu Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“.
1 – 30 aprilie: Pe parcursul lunii aprilie, şirul expoziţiilor dedicate personalităţilor gălăţene a
continuat cu aniversarea altor trei gălăţeni: Alfons Oscar Saligny (chimist şi profesor), Negoiţă
Dănăilă (chimist şi profesor universitar) şi Calistrat Hogaş (scriitor şi profesor).
14 - 23 aprilie: În cadrul Decadei Bibliotecilor din Judeţul Galaţi, prilejuită de aniversarea
Zilei Bibliotecarului în România în perioada 14 - 18 aprilie, a avut loc manifestarea „Oameni în
memoria Galaţiului - Calistrat Hogaş”, la care au participat elevi de la Şcoala nr. 16 „Nicolae
Bălcescu”, Şcoala nr. 10 „Petre Ţuţea“ şi ai Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“, fiind
distribuite pliante şi realizate prezentări slideshow.
1 – 31 mai: au fost organizate microexpoziţii altor trei personalităţi şi anume: Gheorghe Zane
(economist şi istoric), Anghel Rugină (economist) şi Ludovic Feldman (compozitor şi
violonist).
1 – 30 iunie: alte trei personalităţi au fost omagiate prin intermediul miniexpoziţiilor organizate
şi anume: George Ivaşcu (critic şi istoric literar), Tudor Pamfile (folclorist), Victor Papilian
(medic şi scriitor).
1 – 31 iulie: le-au fost dedicate miniexpoziţii următorilor: Valentina Dan (profesor universitar),
Ionel Fernic (compozitor şi pilot) şi Aristide Serfioti (medic).
1-31 august: Expoziţie de valori documentare dedicată sportivilor gălăţeni, participanţi la
diferite ediţii ale Jocurilor Olimpice, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Beijing;
1-18 septembrie: Expoziţie de valori documentare dedicată memoriei microbiologului şi
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medicului Constantin Levaditi, poetului şi cărturarului Costache Conachi, respectiv criticului şi
dramaturgului Ioan Constantinescu;
1-18 septembrie: Expoziţie de valori documentare prilejuită de aniversarea Zilei Inginerului
Român, ce a pus în valoare personalităţile inginerilor Dimitrie Leonida, Eliza Leonida
Zamfirescu şi Ioan Răşănescu;
1-31 octombrie: Expoziţie de valori documentare dedicată gălăţenilor aniversaţi în luna
octombrie şi anume istoricului Mihai Berza, profesorului şi publicistului Moise N. Pacu,
inginerului agronom Agricola Cardaş şi profesorului universitar Severin Bumbaru (căruia i s-a
organizat şi o acţiune aniversară);
19-30 noiembrie: Expoziţie de valori documentare dedicată profesorului Constantin Calmuschi,
profesorul Ioan Cetăţianu şi pictoriţei Lola Schmierer-Roth;
22 decembrie: organizarea unor miniexpoziţii In memoriam economistului Anghel Rugină
(1913-2008) şi profesorului, publicistului şi scriitorului Lică Rugină (1934-2008), două mari
personalităţi gălăţene.
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Anexa III.

SINTEZĂ
Achiziţii în anul 2008
Biblioteca

Nr. titluri

Tecuci
Tg. Bujor
Bereşti
Comune
TOTAL

1124
630
175
9496
11425

Nr. volume
1579
778
211
11606
14174

Total colecţii la 31 dec. 2008
Nr. titluri
97421
23624
21072
535695
677812

Nr. volume

Frecvenţa

128253
26525
22350
602394
779522

54714
9914
8117
184939
257684

Număr
utilizatori
activi

Număr
utilizatori
înscrişi

6311
1119
420
19023
26873

2731
141
87
3468
6427

Anexa IV. Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice - judeţul Galaţi
Extras din program:
1000 - 1030 Biblioteca „V.A. Urechia” - realizările anului 2007 şi perspective
Prof. Ilie Zanfir - director general al Bibliotecii „V.A. Urechia”
1030 - 1100 Starea lecturii publice în judeţul Galaţi, în anul 2007
Prof. Dafinoiu Spiridon - şef serviciu Resurse Umane
1100 - 1230 Dezbateri profesionale:
●

Proiecte pentru bibliotecile comunale: oportunităţi şi exemple Ing. Eftimie Geta - director adj. Biblioteca „V.A. Urechia”

●

Modalităţi de formare şi informare a utilizatorilor bibliotecii Ing. Toporaş Camelia - şef secţie Referinţe

●

Biblioteca şi comunitatea - comunicare şi interacţiune Prof. Buruiană Letiţia - director adj. Biblioteca „V.A. Urechia”

1300 - 1600

Decernarea Premiilor Bibliotecii „V.A. Urechia”
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