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RAPORT DE ACTIVITATE
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I. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent:
I.1. Biblioteca ”V.A. Urechia” îşi desfăşoară activitatea preponderent în aria municipiul
Galaţi şi, parţial, în judeţ, alături de alte instituţii care se adresează comunităţii gălăţene în vederea
informării şi educării non-formale: bibliotecile de la Universitatea Dunărea de Jos şi de la
Universitatea Danubius, bibliotecile şi centrele de documentare şi informare din şcoli şi Casa
Corpului Didactic, Biblioteca Franceză ”Eugene Ionesco”, biblioteci specializate ale unor O.N.G. şi
instituţii de stat (de ex.: biblioteca Centrului de Consultanţă Ecologică, biblioteca Fundaţiei de
Sprijin a Vârstnicilor, biblioteca Penitenciarului de maximă siguranţă ş.a.) precum şi instituţiile de
cultură locale, pe segmentul petrecerii timpului liber în mod instructiv: Casa de Cultură a
Sindicatelor, Centrul Cultural Dunărea de Jos, Casa de Cultură a Sindicatelor, Muzeul de arte
vizuale, Muzeul de istorie, Teatrul Dramatic Fani Tardini, Teatrul Muzical Nae Leonard, Palatul
Copiilor, O.N.G. - uri etc.
I.2. Participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale:
9 - 10 februarie 2009 - a avut loc la RIN Grande Hotel - Bucureşti, Seminarul „Romanian
Arts Symposium“. Această activitate a fost coordonată de Centrul de Pregătire Profesională în
Cultură, sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii şi Cultelor, personal a d-lui Ministru - Theodor
Paleologu. Seminarul a fost condus şi evaluat de către domnii Ionică Pîrvu, director al CPPC şi
Michael M. Kaiser, invitat şi director al John F. Kennedy Center for Performing Arts din
Washington D.C. La această manifestare a participat din partea Bibliotecii Zanfir Ilie - Director
General.
21-23 martie 2009 şi 24-26 martie 2009 - la sediul Bibliotecii "V.A. Urechia" - Consiliul
Judeţului Galaţi în colaborare cu Uniunea Elenă din România a organizat două sesiuni de
instruire pentru tineri din cadrul organizaţiilor neguvernamentale. Instruirea "Managementul
voluntarilor în contextul programului Tineret în Acţiune", specifică în contextul Programului
"Tineret în Acţiune" se realizează cu sprijinul formatorilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).
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2- 4 aprilie 2009 - a avut loc la Iaşi Congresul Internaţional de Istorie a Presei. La acest
forum jurnalistic au participat de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi: director Zanfir Ilie,
dir. adj. Letiţia Buruiană şi şef secţie Referinţe Camelia Toporaş. Pe secţiuni Ilie Zanfir şi Buruiană
Letiţia au susţinut lucrarea ştiinţifică Contribuţia lui Vasile Alexandrescu Urechia la dezvoltarea
presei româneşti.
30 aprilie 2009 - s-a desfăşurat, în cadrul Conferinţei internaţionale cu tema Paradigma
discursului ideologic - proiect organizat de Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi
literatură din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi şi aprobat de
către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, o serie de lansări şi prezentări de carte.
Participanţi: prof. dr. Rodica Zafiu, prof. dr. Stelian Dumistrăcel, conf. dr. Doina Bejan, lector. dr
Cătălin Negoiţă, lector dr. Cătălin Enică ş.a. Moderatorul întâlnirii a fost lector dr. Gina Necula.
Invitaţii au facut cunoştinţă cu inestimabilul patrimoniu de carte veche românească, dar şi cu alte
valori bibliofile ale instituţiei gazdă.
8 mai 2009 - cu prilejul Zilei Europei (9 Mai) a avut loc un program artistic Hoinar prin
Europa realizat de elevii claselor: a V-a A, a VI-a A, a VI-a B de la Şcoala Gimnazială nr. 40 „Iulia
Haşdeu“ îndrumaţi de Dir. Adj. Prof. Mitan Dana, Prof. Sîrghi Maria, Bibliotecar, Mereuţă Mihaela
şi elevii clasei a IV -a B de la Şcoala nr. 1 „Nicolae Mantu“, îndrumaţi de Înv. Mihai Ecaterina.
Manifestarea a fost deschisă de Doamna Camelia Epure, reprezentanta Centrului Europe Direct.
29 - 31 mai 2009 - s-a desfăşurat Festivalul Serile de Literatură ale Revistei Antares,
ediţia a XI-a, organizat de Uniunea Scriitorilor din România Filiala Galaţi-Brăila şi Fundaţia
Culturală Antares. Partenerii acestei ediţii sunt Biblioteca V.A. Urechia şi Muzeul de Arte Vizuale.
Au sosit cu acest prilej invitaţi, personalităţi ale culturii, din ţară şi din Mexic, Irlanda, Egipt,
Austria, Belgia, Italia, Franţa, Suedia, Ucraina şi Germania.
8 - 11 iunie 2009 - la Baia Mare a avut loc Conferinţa Internaţională „Biblioteca publică
şi Web 2.0“, activitate la care au participat domnii: Ilie Zanfir - Director, Arfire Constantin contabil şef şi Dafinoiu Spiridon - şef serviciu relaţii cu publicul din cadrul Bibliotecii „V.A.
Urechia“ Galaţi.
14 august 2009 - a avut loc în cadrul Decadei culturii turce manifestarea cu tema
„Civilizaţia şi cultura turcă la Dunărea de Jos“, organizată de Biblioteca „V.A. Urechia“ şi Filiala
Galaţi a Comunităţii turce din România. In cadrul manifestării a fost vernisată expoziţia „Valori
culturale bibliofile otomane în colecţiile Bibliotecii V.A. Urechia“ şi s-a rostit o serie de alocuţiuni
şi prezentări tematice ale următorilor invitaţi: prof. univ. dr. Mustafa Ali Mehmet, cercetător, prof.
univ. dr. Tasin Gemil, directorul Institutului de studii turcice şi central-asiatice, Universitatea
Babeş-Bolyai, prof. univ. dr. Dan Râpă-Buicliu, Memet Cenil, viceconsulul Turciei la Constanţa,
Aledin Amet, deputat din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România,
Seyran Mirzazada, delegatul Ambasadei Azerbaidjeanului în România şi reprezentantul Găgăuziei.
Moderator şi interpret: Gulten Abdula Nazare, preşedinta filialei UDTR Galaţi.
18 septembrie 2009 - Conferinţa Internaţională Lexic comun-lexic specializat - o serie
de prezentări şi lansări de carte precum şi dezbateri literare organizate de Facultatea de Litere,
Centrul de cercetare „Teoria şi practica discursului“, o expoziţie de dicţionare vechi din fondul
tradiţional al BVAU.
7 octombrie 2009, împreună cu Centrul Cultural American din Bucureşti s-a organizat la
sediul Bibliotecii „V.A. Urechia“ o conferinţă pe teme de interes pentru biblioteci rurale, cu
participarea D-nei Susan Hill Pieper, specialist în biblioteconomie din Statele Unite.
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22 octombrie 2009 - „Zilele comunităţii ucrainiene“. Comemorarea a 300 de ani de la
moartea hatmanului Ivan Stepanovici Mazepa . Acţiunea a fost organizată de Uniunea
Ucrainenilor din România, cu sprijinul C.J. Galaţi. Biblioteca V.A. Urechia a organizat si a
găzduit în a doua parte a zilei diverse acţiuni legate de memoria hatmanului Mazepa, expoziţia de
fotografie realizată de Alexandru Gherbănescu, intitulată Ucrainienii şi relaţiile interetnice ,
expoziţia „Ucraina în vechi documente cartografice “. A participat şi Ministrul - consilier al
Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, domnul Victor Kotyc.
22-23 octombrie 2009 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a participat cu un stand de
prezentare în cadrul celei de a doua ediţii a Conferinţei Internaţionale Ingineria Prelucrării
Polimerilor organizată de Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din
Galaţi.
4 decembrie 2009 -„Anatolia - Kapadocia, leagănul iubirii şi toleranţei“ - eveniment
cultural dedicat civilizatiei musulmane şi cunoaşterii interetnice, organizat de Biblioteca „V.A.
Urechia“ în parteneriat cu Uniunea Democrată Turcă din România - Filiala Galaţi, reprezentată
de preşedinta Gulten Abdula Nazare şi a avut ca invitaţi pe: Haluk Agca, Consulul general al Turciei
la Constanţa; Ali Riza Erdogan din Turcia; Ibram Iusein, deputat UDTR şi Serghei Zaharia,
Rectorul Universităţii de Stat din Comrat, Republica Moldova.
9 decembrie 2009 - Seminarul Patrimoniul naţional românesc în The European Library din
cadrul Zilelor Bibliotecii Naţionale a României, ediţia a XII-a. Au participat o delegaţie formată
din: Ilie Zanfir - Directorul Bibliotecii "V.A. Urechia", Buruiană Letiţia - Director Adjunct,
Ciomaga Cătălina - Şef Secţia APIS, Oneţ Valentina - Colecţii Speciale, Dorina Bălan - Biroul
Control Autoritate şi Violeta Opaiţ - Şef Secţia Împrumut la domiciliu pentru adulţi.
I.3. Cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora:
29.01.2009 - Cărticică, draga mea! - copiii grupelor pregătitoare A şi B de la Grădiniţa nr.
1 „Luceafărul“ împreună cu educatoarele Victoria Bodolan şi Amalia Moise; elevii clasei a III-a C,
învăţătoare Ionica Bordei şi elevii clasei a VI-a A, prof. Andriana Croitoru de la Şcoala nr. 12
„Miron Costin“ au participat la o acţiune în cadrul Secţiei pentru Copii. Obiectivele principale ale
acţiunii au fost: vizitarea Bibliotecii, înscrierea elevilor la Bibliotecă şi participarea la concursul
„Pot dărui şi eu o carte“ din cadrul proiectului educaţional „Caravana Cărţii“ lansat în decembrie
2008 de Secţia pentru Copii a Bibliotecii „V.A. Urechia“.
4 februarie 2009 - Ora de limbă română la Bibliotecă - elevii claselor V-VIII de la
Şcoala nr. 2 „Ştefan cel Mare“ din Piscu, însoţiţi de dna Radu Ionelia, profesor de limba română, au
desfăşurat o oră de limba română şi în alt cadru decât sala de clasă obişnuită. Activitatea a avut
drept scop determinarea elevilor să citească de plăcere, să îndrăgească lectura, dar şi să-şi formeze
deprinderile de a căuta informaţiile în cataloagele bibliotecii şi de a utiliza sala de lectură. Elevii au
făcut cunoştinţă, pentru prima dată, cu secţiile Bibliotecii „V.A. Urechia“ şi serviciile oferite
utilizatorilor săi, apoi s-au oprit în sala de lectură, unde au învăţat să folosească programul de
bibliotecă şi au lecturat cărţile pe care le-au avut în bibliografie.
12 februarie 2009 - copiii grupelor mijlocii şi mari de la Grădiniţa nr. 64 „Ileana
Cosânzeana“ împreună cu Doamnele Director Tudoriţa Pricopi, Instit. Claudia-Mariana
Dumitraşcu şi Instit. Roxana-Nicoleta Pagu au participat la o acţiune în cadrul Secţiei pentru Copii,
intitulată Secţia pentru Copii - căsuţa cu poveşti a Bibliotecii „V.A. Urechia“ . Cei mici au
vizitat biblioteca, s-au înscris la bibliotecă şi au descoperit lumea minunată a poveştilor.
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22 februarie 2009 , un număr de 42 de elevi de la Şcoala Gimnazială „Unirea“ Braniştea
însoţiţi de cadrele didactice: înv. Pavel Luminiţa, înv. Vasile Arsinica, consilier educativ prof.
Codreanu Dorina şi d-na bibliotecar Andronache Mariana au efectuat o vizită de prezentare la
Biblioteca „V.A. Urechia“. Copiii au aflat astfel cine a fost Vasile Alexandrescu Urechia, ce
înseamnă o bibliotecă, cum se pot înscrie la Bibliotecă şi de ce servicii pot beneficia în calitate de
utilizatori ai Bibliotecii.
24 februarie 2009 - În cadrul Proiectului Educaţional "Caravana Cărţii" s-a derulat
concursul "Pot dărui şi eu o carte". Secţia pentru Copii a desfăşurat o serie de întâlniri cu elevii
şcolilor gimnaziale din Galaţi. Elevii au donat câte o carte şi şi-au motivat gestul, apoi au vizitat
Biblioteca, au primit informaţii despre serviciile oferite de bibliotecă şi astfel şi-au dorit să devină
cititorii activi.
27 februarie 2009 - 175 de ani de la naşterea istoricului V.A. Urechia - cu acest prilej a
fost deschisă o expoziţie de documente iconografice la sediul Bibliotecii - Sala Colecţii Speciale şi
în foierul de la etajul I, care reconstituie personalitatea cărturarului bibliofil şi epoca sa: V.A.
Urechia - membru fondator al Societăţii Academice Române, V.A. Urechia şi Galaţiul, V.A. Urechia
- om politic, V.A. Urechia în suita regală... Expoziţia a fost vernisată în prezenţa elevilor de clasa a
IX-a şi a XII-a de la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară „Elena Doamna“, însoţiţi de Prof. Ghiţă
Nazare.
6 martie 2009 - elevii claselor a III-a A şi a III-a B de la Şcoala nr. 16 „Nicolae Bălcescu“
împreună cu doamnele învăţătoare Camelia Burlacu şi Alexandrina Bîrsan şi de la Şcoala
Gimnazială nr. 38 „Grigore Moisil“ însoţiţi de d-na profesoară Cătălina Emandache au vizitat
Biblioteca şi au participat la concursul „Pot dărui şi eu o carte“.
16 aprilie 2009, un grup de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Poalelungi“ din Comuna
Măstăcani, împreună cu doamna bibliotecară, Mihaela Buţurcă au efectuat o vizită de prezentare a
Bibliotecii „V.A.Urechia“. Copiii au vizitat toate compartimentele pentru public şi au primit
informaţii despre istoricul Bibliotecii, condiţiile de înscriere şi serviciile de care pot beneficia în
calitate de utilizatori ai Bibliotecii.
21-28 aprilie 2009 - prima ediţie a Campaniei de promovare a profesiei de bibliotecar „Bibliotecar pentru o zi“. Partcipanţii au participat alături de bibliotecari la activităţile specifice
profesiei. Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de manifestări prilejuite de Ziua Bibliotecarului în
România (23 aprilie).
22 aprilie 2009, elevii claselor a IX-a de la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară din
Galaţi, însoţiţi de domnul Prof. de istorie Ghiţă Nazare, au vizitat secţia de Colecţii Speciale, unde
le-a fost prezentată expoziţia „Istoricul V.A. Urechia (1834-1901) şi epoca sa în documente
iconografice“, realizată cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la naşterea cărturarului. În acelasi timp
a fost evocată viaţa şi activitatea fondatorului Bibliotecii „V.A. Urechia“, fost preofesor la
Universitatea din Bucureşti, membru al Academiei Române, preşedinte al Ateneului român şi al
Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor, ministrul instrucţiunii publice (1881-1882), fost
senator de Covurlui.
27 aprilie 2009 - elevii clasei a XI-a C de la Liceul Emil Racoviţă, însoţiţi de doamna prof.
Mihaela Popa, au vizitat Biblioteca „V.A. Urechia“. Acţiunea s-a încadrat în campania „Bibliotecar
pentru o zi“ iniţiată de Bibliotecă în deschiderea manifestărilor dedicate Zilei Bibliotecarului.
Elevilor le-au fost prezentate secţiile şi serviciile puse la dispoziţia utilizatorilor. Vizita s-a încheiat
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cu o sesiune de iniţiere în căutarea informaţiilor în baza de date şi pagina de Internet a Bibliotecii şi
regăsirea documentelor solicitate, la raft.
30 aprilie 2009, copiii grupei pregătitoare de la Grădiniţa nr. 7 „Cristal“, împreună cu
doamnele educatoare Iftimie Gina-Monica şi Lare Claudia, au poposit la Bibliotecă pentru a
descoperi lumea minunată a cărţilor. Mai întâi au vizitat Secţia pentru Copii, unde au primit
informaţii despre istoricul Bibliotecii, condiţiile de înscriere şi serviciile oferite, după care au fost
conduşi să vadă şi celelalte compartimente pentru public.
8 mai 2009, în intervalul orar 9:30 - 12:00 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a participat
cu un stand în cadrul târgului de materiale de informare organizat de Centrul Europe Direct din
cadrul Consiliului Judeţului Galaţi. Reprezentanţii Bibliotecii au fost: Florina Diaconeasa, şef
serviciu Relaţii cu Publicul, Ioana Chicu, responsabil CIC şi Paula Balhui de la Compartimentul
Marketing. Aceştia au oferit celor prezenţi materiale de informare şi prezentare a propriilor servicii
precum şi informaţii suplimentare despre activitatea desfăşurată în Bibliotecă
15 mai 2009 - elevii Şcolii Gimnaziale din Stoicani, judeţul Galaţi, împreună cu Doamna
prof. Stratulat Aurora, doamna înv. Donose Cătălina şi domnul înv. Alexandru Cătălin au efectuat o
vizită de prezentare a Bibliotecii „V. A. Urechia“. Copiii au vizitat compartimentele pentru public
ale Bibliotecii şi au primit informaţii despre condiţiile de înscriere şi serviciile oferite de Bibliotecă.
21 mai 2009 - copiii grupei pregătitoare de la Grădiniţa nr. 58 „Albinuţa“ împreună cu
doamna educatoare Maria Ciobotaru au efectuat o vizită de prezentare a Bibliotecii „V. A.
Urechia“. Copiii au vizitat: Secţia pentru Copii, unde au primit informaţii despre condiţiile de
înscriere la bibliotecă şi la concursul Carnavalul Cărţii; Secţia Referinţe Electronice - Internet;
Secţia Multimedia şi Săli de lectură, unde au primit informaţii despre serviciile de care pot beneficia
ca utilizatori ai bibliotecii.
24 mai 2009 elevii Şcolii „Sf. Nicolae“ din Vînători, judeţul Galaţi, împreună cu doamnele
prof. Violeta Măzăroaie şi instit. Iuliana Călin au efectuat o vizită de prezentare a Bibliotecii „V. A.
Urechia“. Copiii au vizitat compartimentele pentru public ale Bibliotecii şi au primit informaţii
despre condiţiile de înscriere şi serviciile oferite de Bibliotecă.
26 mai 2009 - elevii clasei a II-a A de la Şcoala Gimnazială Tuluceşti, împreună cu
doamnele: învăţător Tatiana Chirănuş, bibliotecar Ecaterina Popa şi bibliotecar Vica Beşleagă au
efectuat o vizită de prezentare a Bibliotecii „V. A. Urechia“, în cadrul Proiectului Educaţional
„Cultivarea interesului pentru lectură“. Copiii au vizitat: Secţia pentru Copii, unde au primit
informaţii despre condiţiile de înscriere la bibliotecă şi despre manifestările dedicate „Zilei
Internaţionale a Copilului“; Secţia Referinţe Electronice - Internet; Secţia Multimedia şi Săli de
lectură, unde au primit informaţii despre serviciile de care pot beneficia ca utilizatori ai bibliotecii.
28 mai 2009 - elevii clasei a II-a de la Şcoala Generală „Sf. Nicolae“ Vânători, împreună cu
doamna învăţătoare Lenuţa Feraru şi doamna bibliotecară Cornelia Munteanu au efectuat o vizită
de prezentare a Bibliotecii „V. A. Urechia“. Copiii au vizitat: Secţia pentru Copii, unde au primit
informaţii despre condiţiile de înscriere la bibliotecă şi despre manifestările dedicate „Zilei
Internaţionale a Copilului“; Secţia Referinţe Electronice - Internet; Secţia Multimedia şi Săli de
lectură, unde au primit informaţii despre serviciile de care pot beneficia ca utilizatori ai bibliotecii.
15 iunie 2009 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a inaugurat una din cele 3 (trei) noi
filiale, în spaţiul oferit de noua gară CFR - Călători. Filiala nr. 4, „Grigore Vieru“ a pus la dispoziţia
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utilizatorilor săi o colecţie enciclopedică de peste 3.000 de documente noi de diverse tipuri, acces
Internet, contând pe un impact important asupra celor ce pleacă sau vin din şi spre Galaţi, dar şi pe
atragerea la lectură şi informare a locuitorilor mai mari sau mai mici din blocurile ANL , CFR şi din
Valea oraşului.
29 iunie 2009 - Biblioteca „V.A Urechia“ a fost gazda unui grup de elevi olimpici, de la
liceele din Cahul, implicaţi în proiectul CE.T.A.T.E. implementat de Asociaţia Casa Noastră din
Galaţi, proiect al cărui obiectiv este întărirea relaţiilor de schimb cultural în zona transfrontalieră,
promovarea turismului durabil şi mai ales implicarea tinerilor în promovarea turismului regional, a
resurselor naturale, istorice şi a patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră. Eleviilor le-au
fost prezentate trei expoziţii emblematice: una despre personalitatea istoricului V.A. Urechia şi a
epocii sale, la Sala "Urechia" de la Colecţii Speciale, alta de acuarelă a pictorului Gheorghe Mihai
Coron, despre frumuseţea Dunării la Galaţi la Sala Eminescu şi a treia despre documente
iconografice intitulate Dor de Eminescu.
18 septembrie 2009 - Zilele Europene ale Patrimoniului au dat prilejul celor mai buni elevi
de clasa a VIII -a de la Şcola de Arte şi Meserii din com. Griviţa, Jud. Galaţi de a vizita sediului
unei clădiri de patrimoniu, fostul Palat al Comisiei Europene, construit la Galaţi între anii 18931895 (din anul 1968 sediul Bibliotecii „V.A. Urechia“). Despre istoricul clădirii, monument de
arhitectură din 2004, despre problemele de conservare a monumentelor istorice şi documentare
arhivistică au vorbit : Letiţia Buruiană, director adjunct Biblioteca „V.A. Urechia“, Valentin Bodea,
profesor de istorie, Valentina Oneţ, bibliotecar Colecţii Speciale.
27 septembrie 2009 - elevii claselor a V-a şi a VI-a de la Şcoala generală nr. 16 „Nicolae
Bălcescu“ şi Şcoala generală nr. 25 „Petru Rareş“, împreună cu doamna profesoară Maria Marin, au
vizitat sediul central al Bibliotecii „V.A.Urechia“. Copiii au fost informaţi despre condiţiile de
înscriere la bibliotecă, despre serviciile de care pot beneficia şi despre manifestările culturale care
se desfăşoară cu periodicitate în instituţia noastră. Elevii fără permis au primit formulare de
înscriere pentru a deveni în scurt timp cititorii Bibliotecii.
5 octombrie 2009 - cu prilejul Zilei Mondiale a Educatorului, la Biblioteca Judeţeană
„V.A.Urechia“ s-a desfăşurat activitatea „Mesaj către dascăli“ cu participarea elevilor de la Şcoala
nr. 11 „Mihail Sadoveanu“, prof. Aura Nicoară şi prof. Jane-Mary Scarlat. Elevii de la Şcoala nr.
19, „Ludovic Cosma“, Şcoala nr. 33, „Sf. Dumitru“, Liceul cu program Sportiv, Colegiul Naţional
„Vasile Alecsandri“ şi studenţii de la Facultatea de Istorie din Galaţi au vizitat Biblioteca şi au
primit informaţii despre istoricul şi fondul de carte, despre condiţiile de înscriere şi despre serviciile
de care pot beneficia ca utilizatori.
23 octombrie - Profesori universitari din Franţa, Anglia, Italia, România, participanţi la cea
de a treia ediţie a colocviului internaţional Discursul specializat: Teorie şi practică, organizat la
Galaţi de Facultatea de Litere - Departamentul de limbi moderne aplicate, au vizitat Biblioteca
„V.A.Urechia“ - reper cultural de marcă al oraşului dunărean. Universitarii au descoperit cu uimire
tipărituri şi manuscrise rare şi preţioase conservate de Secţia Colecţii Speciale: incunabule, ediţii
elzevir, scrisori autografe, dăruite în cea mai mare parte de fondatorul bibliotecii, istoricul
V.A.Urechia.
28 octombrie 2009 - elevii clasei a IV-a B de la Şcoala Gimnazială Tuluceşti, împreună cu
doamna învăţătoare Tudose Carmen şi doamna bibliotecară Popa Ecaterina au vizitat sediul central
al Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia“ din Galaţi. Întâmpinaţi şi călăuziţi prin Bibliotecă de şefa
Secţiei Copii, Maricica Târâlă-Sava, copiii au primit informaţii despre istoricul Bibliotecii, despre
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condiţiile de înscriere, despre serviciile de care pot beneficia şi despre manifestările culturale care
se desfăşoară în această instituţie.
6 noiembrie 2009 - copiii de la Grădiniţa particulară Nanny din Galaţi, îndrumaţi de dna
educatoare Mihaela Lepădatu, au venit în vizită la Biblioteca „V.A. Urechia”, pentru a intra în
minunata şi fascinanta lume a cărţilor.
30 noiembrie 2009 - începând cu ora 10:30 copiii de la Şcoala nr. 1 „Dimitrie Luchian“ şi
Şcoala nr. 2 „Ştefan cel Mare“ din Piscu, îndrumaţi de dna profesoară Aramă Nicoleta-Daniela au
efectuat o vizită la Biblioteca „V.A. Urechia“, pentru a cunoaşte mai bine minunata şi fascinanta
lume a cărţilor.
15 decembrie 2009 - elevii clasei a XI -a C de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă“ din Galaţi
însoţiţi de doamna Mihaela Popa, profesor de limba şi literatura română, au vizitat Biblioteca
„V.A.Urechia“ pentru a vedea de aproape cartea veche românescă şi periodicele scrise cu alfabet
chirilic, lucrări despre care studiaseră doar teoretic la şcoală. La Secţia Colecţii Speciale liceenii au
admirat expoziţia cu documente de epocă care reconstituie viaţă şi activitatea fondatorului
Bibliotecii, istoricul V.A. Urechia şi unele din primele tipărituri româneşti (Pravila de la
Govora,1640, Carte românescă de învăţătură, 1643, Biblia de la Bucureşti, 1688) iar la Sala de
lectură, a fost organizată o miniexpoziţie cu primele periodice româneşti : Dacia, Foaie pentru
minte, inimă şi litertură, Steaua Dunării.
I.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii
media:
I.4.1.Lansări de carte:
9 ianuarie 2009 - Ferestre în timp, autoare Rodica Cernea.
20 ianuarie 2009 - triplă lansare de carte: Monografia pensiei publice în România, autor
Dr. Georgeta Modiga, Dreptul muncii şi Dreptul afacerilor, autor conf. univ. dr. Valerică Nistor. A
prezentat prof. univ. dr. Ana Călin, conf. univ. dr. Coriolan Păunescu, lector drd. Letiţia Buruiană.
24 februarie 2009 - Istoria Oraşului Galaţi de la Origini până în 1918, ediţia a II-a, autor:
Paul Păltănea. A prezentat: prof. dr. Ioan Caproşu, pr. prof. Eugen Drăgoi, prof. Cristian
Căldăraru, lector univ. drd. Letiţia Buruiană.
19 februarie 2009 - la Librăria Humanitas din Galaţi, a avut loc lansarea de carte: „Ocrotiţil pe Romeo! Întâmplări cu scriitori şi nu numai...“, autor, cunoscutul gazetar şi scriitor Ilie
Tănăsache. La lansarea volumului au fost prezenţi scriitori şi oameni de cultură, prieteni şi foşti
colegi, o asistenţă numeroasă şi avizată. Prezentarea cărţii a fost realizată de prof. Ilie Zanfir,
director Biblioteca „V.A. Urechia“, prof. Teodor Parapiru, scriitor, Dan Plăeşu, scriitor şi
moderador al evenimentului cultural gălăţean.
11 martie 2009 - au avut loc trei lansări de carte: Heiddeger: 3 eseuri pentru putere, autor
Sergiu Tofan; Relaţia Biserică-Stat: opinii ortodoxe despre gânduri catolice, autor Alexandra
Lucia Tofan şi Poem despre nevroză, autor Mircea Tofan.
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12 martie 2009 - Cunoaştere şi autenticitate, autor conf. dr. Diana Vrabie. Organizatori:
Biblioteca „V.A. Urechia“, Asociaţia Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina“ Filiala Galaţi şi Liceul
de Artă „D. Cuclin“ Galaţi.
13 martie 2009 - Filozofie, psihologie şi recuperare în artele marţiale, autor Marian
Fabian.
17 aprilie - BOEMA - Live literature – lansarea unei noi reviste gălăţene, care apare apare sub
egida ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice) şi a Cenaclului
Noduri şi Semne, director Petre Rău.
22 aprilie 2009 - la Biblioteca „V.A. Urechia“ Galaţi a avut loc lansarea romanului apărut la
Editura VOX - 2008: Dulce, disperată melancolie, al scriitorului Ilie Tănăsache. Au prezentat:
prof. Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii, prof. Teodor Parapiru, Corneliu Antoniu, scriitor şi Dan
Plăeşu, scriitor.
28 mai 2009 - Biblioteca „V.A. Urechia“ organizează lansarea volumului „Galaţi, biografie
spirituală - Personalităţi gălăţene“, autor prof. dr. Ioan Brezeanu. Invitaţi speciali ai acestei
manifestări sunt: prof. dr. Cătălin Enică şi scriitorul Pompiliu Comşa, director al Ziarului
„Realitatea“.
10 iunie 2009 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ în colaborare cu Penitenciarul Galaţi şi
cu Fundaţia Ştiinţifică „Nelinişti Metafizice“ din Constanţa a organizat, la sediul bibliotecii,
lansarea celui de-al cincilea volum de versuri - „A mic de mână“ - scris în detenţie, de persoana
privată de libertate Valeriu Barbu. Volumul a fost prezentat de prof. Constantin Lămureanu.
23 iunie 2009 - a avut loc lansarea cărţii „Vremea cheltuită cu înţelepciune nu se pierde“,
autor Pr. Igor P. Jechiu. Moderator Pr. Eugen Drăgoi. Manifestarea s-a desfăşurat în Sala „M.
Eminescu“ de la etajul 1, Sediul Central al Bibliotecii.
29 iunie 2009 - a avut loc lansarea eveniment: Gabriel Liiceanu „Scrisori către fiul meu“,
apărută la editura Humanitas. Au vorbit dl prof. Ilie Zanfir - Director Biblioteca „V.A Urechia“ şi dl
Gabriel Liiceanu.
5 noiembrie 2009 - a avut loc în cadrul Salonului Literar AXIS LIBRI lansarea primului
volum al antologiei realizată de scriitorul şi criticul literar A.G. Secară intitulată Scriitori gălăţeni
pe înţelesul tuturor. Cartea este primul titlu scos la Editura AXIS LIBRI a Bibliotecii „V.A.
Urechia”.
8 decembrie - s-a lansat cartea pentru copii „Izvorul zânelor“ autor Mariana Solomon
Lazanu. Au participat membrii Atelierului de Creaţie „Speranţa Miron“ iar cartea a fost
prezentată de scriitoarele Cezarina Adamescu şi Speranţa Miron.
I.4.2. Expoziţii:
24 februarie 2009 - în foaierul Sălii mari de spectacole a Teatrului Dramatic „Fani Tardini“
din Galaţi, s-a organizat expoziţie retrospectivă: Palatul Cultural „V.A. Urechia“ de la începuturi
şi pînă astăzi. Evenimentul a avut ca protagoniste instituţiile de cultură, Biblioteca „V.A. Urechia“
şi Teatrul Dramatic „Fani Tardini“ prilej cu care au rostit scurte alocuţiuni privind istoricul
clădirii: Dl. Ilie Zanfir Director al Bibliotecii şi dl. Vlad Vasiliu Director al Teatrului.
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2 martie - „Informează-te şi vei fi protejat!“ - expoziţie, în cadrul Conferinţei Teritoriale
cu tema „Tinerii şi propriile lor valori“, organizată de Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură
ale Sindicatelor din România şi Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului, cu
materiale informative deţinute în colecţiile Bibliotecii, ce abordează subiecte precum violenţa în
şcoli şi în familie, traficul, consumul de droguri şi efectele negative pe care acestea le au asupra
sănătăţii omului.
24 – 29 martie - expoziţie de desene „Conştientizarea importanţei apei şi protejarea
mediului înconjurător“ în cadrul Programului de Publicitate aferent Măsuri ISPA, cu tema:
„Reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare şi construcţia noii staţii de epurare apă uzată în
Galaţi“, program finanţat de Uniunea Europeană.
27 martie – 6 aprilie - „Mărturii de spiritualitate românescă în Basarabia“ - o expoziţie
cu cele mai vechi documente conservate în fondurile speciale - tipărituri, hărţi, litografii care
încercă să reconstituie istoria unui moment înălţător din istoria Românior.
4 - 31 mai 2009 - s-a deschis expoziţia de grafică: "Galeria scriitorilor români” în
viziunea lui Viorel Baciu, renumit plastician şi grafician gălăţean. Galeria cuprinde 17 portrete ale
scriitorilor români începând cu reprezentanţii „epocii luminilor“ Gh. Asachi, Gh. Şincai, ... trecând
la inconfundabilul dramaturg I.L.Caragiale, apoi la prozatori de marcă M. Sadoveanu, L. Rebreanu,
M. Preda. În centrul expoziţiai sunt clasicii litereaturii române: M. Eminescu, I. Creangă, V.
Alecsandri, care deschid latura poeţilor, marcată de portretele lui O. Goga, G. Coşbuc, G. Bacovia,
T. Arghezi, L. Blaga, N. Labiş, închisă cu zâmbetul lui N. Stănescu „poetul zborului şi al bucuriei
pure“.
8 mai 2009 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a participat cu un stand în cadrul târgului
de materiale de informare organizat de Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului
Galaţi. Reprezentanţii Bibliotecii au fost: Florina Diaconeasa, şef serviciu Relaţii cu Publicul,
Ioana Chicu, responsabil CIC şi Paula Balhui de la Compartimentul Marketing. Aceştia au oferit
celor prezenţi materiale de informare şi prezentare a propriilor servicii precum şi informaţii
suplimentare despre activitatea desfăşurată în Bibliotecă.
10 - 30 iunie 2009 - Bella Italia - expoziţie de documente vechi, tipărituri cu valoare de
patimoniu, litografii, fotografii originale, hărţi vechi ale Italiei incluse în atlasul Mercurio
Geografico, Roma, 1692.
15 august 2009 - Expoziţia Rembrandt în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia“, de la
„Popasul bibliofilului“ (Sediul central, et. I), deschisă în perioada 15.08 - 15.10.2009, face
cunoscute unele dintre cele mai apreciate gravuri rembrandiene. Bibioteca din Galaţi posedă, prin
donaţia fondatorului, un exemplar al celebrei „Culegeri de 85 de stampe originale“ cuprinzând
tiraje executate la sfârşitul secolului al XVIII-lea, de editorul francez Pierre Francois Basan, în
mâinile căruia ajunseseră plăcile gravate în aramă de Rembrandt. Preţiosul album, este unicat în
colecţiile din România.
26 - 27 noiembrie - Expoziţia „Vechi tipografii gălăţene“ a reprezentat o trecere în revistă a
primelor tipografii ale acestor meleaguri începând cu cele mai vechi: cea a italianului Francisc
Momferrato (1847-1871), a Comisiei Europene a Dunării (185-1871), Frid. Thiel (1860-1873), Otto
Bielig (1871-1873), Comercială Isidor Schenk (1873-1900), „Danubiana“ I. Hubert (1873-1881),
„Dacia“ a avocatului C.Ressu (1880), Fraţii Nebunelli (1881) şi până în jurul anilor 1940, când
existau la Galaţi peste 50 de tipografii şi edituri.
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I.4. 3. Aniversări cultural-educative, marcare zile speciale:
14 - 16 ianuarie 2009 – Pe urmele lui Eminescu - o serie de manifestări şi expoziţii
dedicate Zilei de naştere a marelui poet naţional Mihai Eminescu.
23 ianuarie - au avut loc manifestări dedicate zilei de 24 Ianuarie: Hai să dăm mână cu
mână - montaj literar artistic, Unirea Principatelor Române - program istoric şi Alexandru Ioan
Cuza şi Galaţiul - concurs tematic de istorie.
27 februarie 2009 - 175 de ani de la naşterea istoricului V.A. Urechia - cu acest prilej a
fost deschisă o expoziţie de documente iconografice la sediul Bibliotecii - Sala Colecţii Speciale şi
în foierul de la etajul I, care reconstituie personalitatea cărturarului bibliofil şi epoca sa: V.A.
Urechia - membru fondator al Societăţii Academice Române, V.A. Urechia şi Galaţiul, V.A. Urechia
- om politic, V.A. Urechia în suita regală.
2 martie 2009 - Aniversare Ion Creangă:
- „Creangă, împăratul poveştilor“, un montaj literar artistic , realizat de copiii de
la: Grădiniţa nr. 36 „Mihai Eminescu“, Director Nechita Carmen-Zvetlana; Şcoala nr.
29 „Sf. Ana“ (clasa I-a A, înv. Teodora Emandache; clasa I-a C, înv. Aurelia Stoica;
clasa I-a D, înv. Ghiniţa Boza; clasa a II-a E, înv. Maria Samson; clasa a IV-a A, înv.
Lenuţa Enache).
- „Creangă, împăratul poveştilor“, dramatizări sub numele de „Nemuritorul
Creangă“ susţinute de copii de la: Şcoala nr. 31 „Gheorghe Munteanu“ (cls. a IV-a B
şi a III-a A, înv. Camelia Dediu, înv. Maricica Ion şi bibliotecar Mariana Patron);
Şcoala nr. 25 „Petru Rareş“, înv. Aurica Iorga; Şcoala nr. 20 „Traian“, înv. Valerica
Panaite.
- Creangă şi poveştile lui - personajele lui Creangă au fost transpuse în realitate de
copiii de la: Grădiniţa nr. 47, director Lenuţa Boubătrân; Grădiniţa nr. 11 „Alba ca
Zăpada“, înv. Georgeta Lupu.
3 martie 2009 - montaj literar artistic denumit: „Medalion Creangă“, realizat de copiii de la:
Şcoala Gimnazială Şiviţa, înv. Zînica Nour; şi cu participarea preşcolarilor şi şcolarilor de la:
Grădiniţa nr. 47, ed. Tincuţa Chebac şi inst. Sofia Ion şi Şcoala nr. 5 „Cuza Vodă“, clasa a II-a A ,
înv. Carmen Hristea.
20 martie 2009 - Univers liric danubian - în cadrul Zilei Mondiale a Poeziei, recitări şi
expoziţia de documente de bibliotecă, intitulată Univers liric danubian: Scriitori gălăţeni în
colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia“
23-26 martie 2009 - Festivalul Primăvara poeţilor - în colaborare cu Filiala GalaţiBrăila a Uniunii Scriitorilor din România: Colocviile adolescenţilor - program de workshopuri,
dialoguri şi lecturi publice. Din program: 23 martie - Ora de limbă poezească. Invitaţi fiind poeţii:
Florina Zaharia, Corneliu Antoniu şi Ion Zimbru; 25 martie - Echinocţiul de primăvară - lecţia de
astronomie, invitaţi fiind poeţii: Dana Potorac, Simon Ajarescu şi Iulian Grigoriu; 26 martie Prima iubire, veşnica iubire, invitaţi fiind poeţii: Alina Cheşcă, Diana Mărăndici şi Paul SânPetru.
25 martie 2009 – Ziua Francofoniei - Le français, enjeu du XXIe siecle, program realizat
de Şcoala Generală nr. 2, Şcoala Generală nr. 18, Şcoala Generală nr. 34 şi Şcoala Generală
Umbrăreşti- Vale, însoţiţi de doamnele profesoare Ionela Călin, Irina Melnic, Ileana Mlădinoiu şi
Ileana Bulboacă.
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29 martie 2009 - manifestare în memoria ilustratoarei de cărţi pentru copii Angela CioltanZainea. Acţiunea a cuprins un vernisaj de grafică şi lansarea cărţii „În braţele Dunării“, autor Nory
Bellu. Au prezentat: Nicolae Zainea, Cezarina Adamescu şi Olimpia Sava .
30 martie - 3 aprilie – Ziua internaţională a cărţii pentru copii – manifestări organizate în
colaborare cu Şcoala nr. 29 „Sf. Ana“, institutor Gina Lungeanu, Şcoala nr. 22 „Dimitrie Cantemir“,
înv. Oanea Marin, Şcoala nr. 31 „Gheorghe Munteanu“, institutor Camelia Dediu, institutor
Maricica Ion şi bibliotecar Mariana Patron, Şcoala nr. 42 „Sfinţii Împăraţi“, Director Vasilica Ilie.
Coordonatori: prof. Camelia Dima, prof. Liliana Toader, înv. Tatiana Cernat, Şcoala nr. 22 Dimitrie
Cantemir", institutor Carp Valentina, Şcoala nr. 28 „Mihai Eminescu“, înv. Stan Andrei şi înv. Elena
Pleşa.
31 martie – De ziua lui Nichita - lansarea cărţii "99 anotimpuri fără Nichita", autor
Cezarina Adamescu şi lansarea revistei "Râsu' Plânsu'", colectiv redacţional: Ion Grosu, director;
Viorel Dinescu, redactor şef; Darius George Procop, tehnoredactor şi Viorel Baciu, grafică.
21-28 aprilie 2009, manifestări prilejuite de Ziua Bibliotecarului în România (23 aprilie),
care coincide la nivel internaţional cu Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor dar şi cu
sărbătorirea ortodoxă a Sf. Gheorghe, care au avut loc atât la sediul central cât şi la Filiala 1
„Costache Negri“.
20 mai 2009, a avut loc o manifestare în care a fost evocat cel care a fost omul şi profesorul
universitar ing. Virgil Moţoc. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Asociaţia Generală a
Inginerilor din România (AGIR) - Filiala Galaţi şi a fost moderată de prof. dr. ing. Rodica
Alexandru şi Domnica Culache. Evenimentul a debutat prin vernisajul expoziţiei documentare ce
conţine obiecte vechi ce au aparţinut prof. Virgil Moţoc şi cu prezentarea arborelui genealogic al
familiei realizat de dl. ing. Radu Moţoc, secretarul Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina“
- Filiala „Costache Negri“, fiul regretatului prof. Ing. Virgil Moţoc.
31 mai 2009, pentru a sărbători Ziua Internaţională a Copilului, Consiliul Judeţului
Galaţi, Biblioteca „V.A. Urechia“ Galaţi şi Primăria Galaţi a organizat în Grădina Publică
începând cu ora 9:30 Carnavalul Cărţii „Insula personajelor de basm“ - Ediţia a XXIX-a.
15 noiembrie, omagiu adus lui Vasile Alexandrescu Urechia fondatorul Bibliotecii, de
către bibliotecarii din Biblioteca „V.A. Urechia“ şi cetăţeni ai oraşuilui Galaţi prin întâlnirea din faţa
bustului lui V.A. Urechia situat în faţa Sediului central al Bibliotecii de pe strada Mihai Bravu.
28 - 30 noiembrie 2009 - la Alba iulia a avut loc "Congresul Spiritualităţii Româneşti". La
eveniment au participat dl. dir. Zanfir Ilie şi dl. Spiridon Dafinoiu - şeful Serviciului Resurse
Umane prilej în care s-a dezvelit bustul marelui poet naţional de peste Prut: Grigore Vieru, aşezat
în rândul celorlalţi clasici ai literaturii române.
3 decembrie, de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap, cei 23 de tineri şi
personalul Centrului de Servicii Complexe pentru Persoane cu Handicap - DGASPC Galaţi, s-a
organizat în foaierul Sălii de lectură „M. Eminescu“ a Bibliotecii „V.A.Urechia“ o expoziţie cu
lucrările executate în cadrul orelor de art-terapie şi terapie ocupaţională. A fost un prilej de a
demonstra resursele de care dispun aceste persoane pentru a fi ca ceilalţi. Expoziţia prezentată,
Daruri din suflet, sensibilizează şi dă un sentiment revigorant conferind un simţ al realizării şi
încrederii în sine.
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17 decembrie 2009 - s-a desfăşurat o acţiune dedicată minorităţilor naţionale din judeţul
Galaţi în semn de respect şi apreciere a devotamentului şi consecvenţei cu care militează pentru
păstrarea propriilor identităţi şi asta deoarece pe data de 18 decembrie este Ziua Minorităţilor
Naţionale din România. Au fost prezenţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţului Galaţi, preşedinţii
filialelor gălăţene a minorităţilor naţionale precum şi membri ai acestor minorităţi.
Un loc special în promovarea personalităţilor culturii gălăţene l-a avut Proiectul ”Oameni în
memoria Galaţiului”. Programul a cuprins următoarele expoziţii aniversare:
februarie

2009: Constant Tonegaru - scriitor - 90 de ani de la naştere şi Vasile
Alexandrescu Urechia – istoric, scriitor, cărturar - 175 de ani de la naştere.
martie 2009: Ben Corlaciu – scriitor – 85 de ani de la naştere, Gheorghe Levcovici –
profesor şi pictor – 100 de ani de la naştere şi Niculae Abramescu – profesor şi
matematician – 125 ani de la naştere.
aprilie 2009: Ioan Neniţescu – poet – 155 de ani de la naştere, Constantin Dimofte –
profesor şi pictor – 75 de ani de la naştere, Mihai Teodorescu – profesor şi inginer – 10 ani
de la moarte.
mai 2009: Barbu Nemţeanu – poet şi publicist – 90 de ani de la moarte, Gheorghe
Petraşcu – pictor – 60 de ani de la moarte, Nicolae Petraşcu – scriitor şi critic literar – 65
de ani de la moarte.
20 mai 2009: Prof.ing. Virgil Moţoc – 100 de ani de la naştere.
iunie 2009: P.S. Iosif Gafton – episcop – 25 de ani de la moarte, Ileana Cotrubaş – soprană
– 70 de ani de la naştere, Gabriel Drăgan – scriitor – 105 de ani de la naştere.
iulie 2009: Eremia Grigorescu – general – 90 de ani la moarte, Toader Buhăescu –
profesor universitar – 75 de ani de la naştere, Vasile Onuţ – artist plastic – 15 ani de la
moarte.
august 2009: Vasile Canarache – arheolog – 40 de ani de la moarte, Edgar Reichmann –
scriitor şi jurnalist – 80 de ani de la naştere, Spiridon Popescu – scriitor şi pedagog – 145
de ani de la naştere;
25 august 2009: In memoriam: Nedelcu Oprea, directorul Bibliotecii timp de 40 de ani –
expoziţie documentară dedicată fostului director al Bibliotecii „V.A. Urechia” ce a trecut în
nefiinţă în luna august a anului 2009.
octombrie 2009: Octavian Buhociu – 90 de ani de la naşterea scriitorului Ştefan Petică –
105 ani de la moarte, în cadrul proiectului „Oameni în memoria Galaţiului”.
noiembrie 2009: profesorul universitar Dumitru Bogatu – 85 de ani de la naşterea
scriitorului Iordan Chimet – 85 de ani de la naştere.
I.4.4. Donaţii de carte către grupuri defavorizate:
26 ianuarie 2009, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ din Galaţi a donat 2200 de volume
către românii din Regiunea Odesa - Ucraina. Cărţile donate provin din donaţiile primite cu prilejul
„Zilelor Bibliotecii V.A.Urechia“ din 10 - 16 nov. 2008. Donaţia a fost făcută către Consulatul
General al României de la Odesa prin domnii Botez şi Rusu - consilieri. De asemenea, a fost
prezent şi Consilierul Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi - Eugen Chebac, Daniel Mihalaşcu.
„Pot dărui şi eu o carte“ - campanie de donaţii la care au participat: elevii clasei a IV-a A de
la Şcoala nr. 29 „Sf. Ana“ împreună cu doamna învăţătoare Lenuţa Enache, clasei I B de la Şcoala
nr. 25 „Petru Rareş“ împreună cu doamna învăţătoare Mariana Forţu, doamna Bibliotecară Violeta
Vlădescu şi elevii claselor a III- a A, a V-a C şi a VI-a F, înv. Daniela Lăpuşneau, prof. Adriana
Ciubotaru, prof. Mitriţa Patriche şi bibliotecara Luminiţa Sosai de la Şcoala nr. 12 „Miron Costin“
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şi ai clasei a II-a B de la Şcoala nr. 29 „Sf. Ana“ împreună cu doamna învăţătoare Niculina
Căciularu.
27 aprilie 2009, Biblioteca „V.A. Urechia“ a organizat o amplă acţiune în cadrul căreia a
donat către 5 instituţii şcolare: Şcoala nr. 29 „Sf. Ana“, Şcoala nr. 28 „Mihai Eminescu“, Şcoala nr.
12 „Miron Costin“, Şcoala nr. 25 „Petru Rareş“, Şcoala nr. 16 „Nicolae Bălcescu“; Fundaţia „Inimă
de Copil“ şi Penitenciarul Galaţi un nr. de 473 de volume în valoare de aproximativ 9300 RON.
Cărţile provin din donaţiile pe care le-a primit biblioteca în cadrul campaniei organizată cu ocazia
Zilelor Bibliotecii din noiembrie 2008 ce s-a desfaşurat sub sloganul „Dăruiţi Bibliotecii o carte
pentru comunitate“.
I.4.5. Acordare de premii şi distincţii:







22 aprilie - în cadrul Consfătuirii anuale a bibliotecarilor din bibliotecile publice s-au decernat
premiile Bibliotecii „V.A. Urechia“.
30 noiembrie 2009 - în cadrul Programului de manifestări „Zilele Galaţiului 2009“, Bibliotecii
„V.A. Urechia“ i s-a acordat „Premiul Municipiului Galaţi“, în semn de recunoaştere a activităţii
prestigioase, de înaltă ţinută culturală, desfăşurate în anul 2009.
3 decembrie 2009 - a avut loc decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din România, Filiala
Galaţi - Brăila. Cu această ocazie Biblioteca a oferit Premiul Axis Libri pentru volumul de
poezie OPT +UNU pentru Europa al USR Galaţi-Brăila şi Fundaţia Culturală Antares .
16 decembrie 2009, în cadrul manifestării Tradiţii şi obiceiuri la români a avut loc festivitatea
de premiere a concursului de măşti tradiţionale. Prezenţi la acţiune au fost concurenţii,
profesorii îndrumători şi un invitat special, Domnul Paul Buţa de la Centrul Cultural Dunărea de
Jos, care a apreciat calitatea lucrărilor expuse. Munca elevilor a fost răsplătită cu diplome, cărţi
şi dulciuri.

I.5. Ca strategii de media menţionăm crearea brandului ”Axis Libri” (revistă, târg de
carte, editură şi salon literar sub aceeaşi denumire) şi promovarea imaginii instituţiei şi a profesiei
de bibliotecar prin mijloace proprii: site-ul www.bvau.ro, blogul CIC, precum şi revistele Axis Libri,
Buletinul Fundaţiei Urechia şi buletinul informativ Asociaţia, care apar atât în format tipărit cât şi
electronic. De asemenea, Revista Axis Libri apare în variante alternative în limba franceză şi în
limba engleză. Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri – ediţia I – 27-30 iunie. Primul târg de carte
din Galaţiul contemporan a atras un număr însemnat de edituri şi difuzori de carte din toată ţara.
Manifestarea a avut un caracter complex, înglobând în program pe lângă multiplele lansări şi un
concurs de creaţie literară, spectacole de muzică de diferite genuri, teatru de păpuşi pentru copii,
precum şi o tombolă.
Apariţii în mass-media locală şi centrală: în 2009 au fost inregistrate 336 articole referitoare
la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, o cifră mult crescută faţă de 2008 (202 articole) şi
faţă de 2007 (93).
I.6. Beneficiarul actual al Bibliotecii ”V.A. Urechia” poate fi caracterizat pe baza analizei
rezultată prin comparea datelor statistice ale utilizatorilor înscrişi în ultimii trei ani, având în vedere
criteriile statutului ocupaţional, al vârstei şi preferinţelor de lectură.
analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;
Din analiza utilizatorilor înscrişi în anul 2009, beneficiarul principal al serviciilor de
informare şi educare rămâne în continuare cel din mediul educaţiei formale (elev/student, cadru
didactic – cca 60 %), este de vârstă tânără (între 14 - 25 ani – cca 50 %) şi preferă lectura de
informare şi documentare, în special bibliografia şcolară.
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Detaliat, statistica utilizatorilor înscrişi în anul 2009, după studii, este următoarea:
După studii

Evidenţa cititorilor înscrişi

Procent din total

Fără studii

1955

19,31%

Studii gimnaziale

1991

19,66%

Studii profesionale

375

3,70%

3121

30,83%

321

3,17%

76

0,75%

1906

18,82

378

3,73%

10123

100,00%

Studii liceale
Studii postliceale
Colegiu
Studii universitare
Studii postuniversitare
Total


Chiar dacă se înregistrează o uşoară scădere a procentului de utilizatori înscrişi din totalul
populaţiei faţă de anii anteriori, numărul noilor înscrişi a fost mai mare decât cel estimat (peste
9.000) şi constatăm că a crescut frecvenţa cu care aceştia apelează la serviciile bibliotecii şi
păstrarea cifrei numărul de documente împrumutate. Realizarea numărul documentelor
împrumutate a fost foarte aproape de cel estimat (391.706 faţă de 400.000 doc. estimate).
Scăderea costului per vizită faţă de anul 2008 corelată cu creşterea numărului de vizite (cca 1%
faţă de 2008 şi 2 % faţă de 2007) indică o eficienţă crescută a serviciilor de bibliotecă.

Denumire indicator de performanţă

Utilizatori înscrişi ca procent din populaţie [%]
Documente împrumutate per utilizator activ [u.b.]
Documente împrumutate per vizită [u.b.]
Vizite la bibliotecă per utilizator
Cost per vizită [RON]
Frecvenţa medie ponderată pe an
Indicele de circulaţie a publicaţiilor

2007

15.25
15.32
1.73
8.84
11.1
768.4
0.59

2008

15.37
16.93
1.72
9.81
20.25
774.36
0.56

2009

14.69
16.12
1.65
10.67
17,05
842,49
0.57

- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari:
Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 300.000 locuitori, iar marile cartiere, care au
numeroase şcoli şi licee în raza lor teritorială, se află la distanţă mare de sediul central, se poate
estima că deschiderea de noi filiale va putea creşte numeric grupa beneficiarului principal, dar şi
grupa persoanelor care au diferite dificultăţi, dar au timp liber mai mult: pensionari, casnice, şomeri
(cca 11-12%) şi persoane cu dizabilităţi fizice. Totodată, se pot aplica soluţii de optimizare a
accesului la lectură şi loisir pentru categorii speciale (elevi/studenţi din Basarabia, copii şi bătrâni
asistaţi social, persoane cu dizabilităţi). În viitor preconizăm atragerea a:
- cca 200 de beneficiari prin implementarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi
cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare Focşani,
prin amenajarea în cadrul Bibliotecii a unei secţii de carte audio Daisy, destinată persoanelor cu
deficienţe de vedere;
- cca 1000-1500 de utilizatori noi din cartierul Aeroport prin deschiderea Filialei ”Paul
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Păltănea”, în primul an de funcţionare şi încă aprox. 1000 prin deschiderea Filialei ”Hortensia
Papadat-Bengescu” din Cartierul Dunărea, în aceeaşi unitate de timp. Totodată vizăm atragerea
unui număr sporit de utilizatori de la distanţă prin îmbunătăţirea serviciilor oferite în mediul virtual
pe baza tehnologiei web 2.0.
I.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători
cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;
Beneficiarul ţintă al activităţii:



pe termen scurt – utilizatorii activi actuali ai serviciilor de Bibliotecă (24.305 în 2009), care sunt
în cea mai mare parte cetăţeni din oraşul Galaţi şi împrejurimi;
pe termen lung – alţi cetăţeni/instituţii ai/ale oraşului şi judeţului Galaţi atraşi prin deschiderea
de noi filiale şi prin diversificarea serviciilor de bibliotecă, orientate către instituţii de educaţie
şi cercetare şi alte grupuri cu nevoi speciale de informare şi loisir.
Parametrii principali care ilustrează activitatea cu beneficiarii pe anul 2009:


Frecvenţă – 260.403 beneficiari;
Frecvenţă medie ponderată zilnică – 842,49.



Documente consultate – 391.706 din care:
− 305.270 împrumutate la domiciliu (77,93%);
− 86.436 consultate în bibliotecă (22,06%);
− 221.650 cărţi (56,58%);
− 41.759 doc. multimedia: audio-vizuale şi electronice (10,66%);
− Documente eliberate în medie pe zi – 1.389



Cititori înscrişi – 10.123 din care:


5.171 sunt elevi şi studenţi (51,08%);



4.381 utilizatori cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani (43,27%);



24.305 utilizatori activi;



403.182 utilizatori de la distanţă.
Număr de utilizatori înscrişi pe trimestru:

Denumire
indicator
Utilizatori
înscrişi

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

2271

2822

2397

2633

10123
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În urma centralizării cererilor simple de informaţii din diverse puncte ale Bibliotecii au
rezultat următoarele date:
Cereri de informaţii

TOTAL

Filiala Filiala
Biroul
Biroul
1
4
Informare
Referinţe
bibliografică electronice
&Internet

Pupitrul
de
Referinţe

Sala de
Lectură

În persoană

13838

7810

243

1806

18681

10844

53222

Prin telefon

158

148

15

122

-

-

443

În urma centralizării tranzacţiilor de referinţe, care necesită investigaţii şi un timp mai mare de
răspuns, colectate din aceleaşi puncte au rezultat următoarele date:
Tranzacţii de referinţă

TOTAL

Pupitrul de
Referinţe

Sala de
Lectură

Biroul
Referinţe Filiala Filiala
Informare electronice
1
4
&Internet

În persoană

55776

26993

1491

2512

16531

1456

104759

Prin telefon

4

39

71

347

-

-

461

Prin e-mail

-

623

191

146

-

337

Prin
messenger

-

-

1169

-

-

1169

În ceea ce priveşte gradul de solicitare al serviciilor de referinţe electronice şi Internet s-au
înregistrat următoarele:
Sesiuni Internet

Total

13768

Baze de
date

Aplicatii

1073

3157

Documente copiate
pe hartie (listate)
pe suport informatic
Legisl.
Alte doc.
Legisl.
Alte doc.
6683

15064

132

266

Au fost rezolvate cererile de informare şi tranzacţiile de referinţă curente, atât ale
utilizatorilor din cadrul Bibliotecii, cât şi ale celor care accesează de la distanţă serviciile acesteia
(telefonic, prin intermediul e-mail-ului şi a messenger-ului); au fost realizate şi activităţi de instruire
a cititorilor în utilizarea resurselor bibliotecii:

În persoană
Prin e-mail
Prin messenger
Prin telefon

Cereri de
informaţii
243
20
246
229

Tranzacţii de referinţă
1491
184
1127
190

Sesiuni de instruire a
utilizatorilor
58
-
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I.8. Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare):
Principala modalitate de cunoaştere a beneficiarilor este observaţia directă, dobândită în
procesul comunicării beneficiar-bibliotecar, un instrument foarte util în multe cazuri fiind interviul
de referinţă. Din acest tip de comunicare se obţin informaţii care conturează profilul individual al
utilizatorului şi nevoile sale de informare. Instrumentele utile şi pertinente în cunoaşterea tipurilor
de beneficiari, cât şi a modului în care aceştia folosesc serviciile şi colecţiile bibliotecii, sunt
rapoartele statistice. Acestea oferă informaţii asupra structurii şi mărimii categoriilor după statutul
ocupaţional, după studii, vârstă, naţionalitate şi sex, asupra preferinţelor de lectură pentru
documente după conţinut (domeniu al cunoaşterii) sau tip de obiect (carte şi periodic pe suport
tradiţional sau electronic, CD-uri, DVD-uri, copii etc).
Cercetările categoriilor de beneficiari au mai beneficiat recent şi de un instrument de
marketing. Cunoaşterea aşteptărilor consumatorilor, precum şi modul în care ei percep serviciile
bibliotecii sunt condiţii de bază pentru prestarea unor servicii performante şi de calitate. Pentru
rezolvarea acestor probleme Biblioteca „V.A. Urechia” a aplicat periodic sondajul sociologic,
utilizând metoda anchetei cu ajutorul chestionarului. Conform datelor statistice pentru o bună
interpretare au fost chestionaţi 290 cititori, reprezentând un procent de 0,5% din numărul total de
utilizatori, care au frecventat biblioteca în trim. II pe anul 2009, din totalul de 58.756 cititori.
Chestionarele utilizate în cea mai recentă anchetă au fost distribuite după cum urmează:
- Sediul Central- la Pupitru de Referinţe: 150 buc.
- Filiala nr. 1 „C. Negri”: 70 buc.
- Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”: 70 buc.
Chestionarul a urmărit mai multe aspecte: cunoaşterea vârstei şi nivelului de pregătire al
utilizatorilor, identificarea tipurilor de documente utilizate în cadrul bibliotecii, cunoşterea surselor
de informare din bibliotecă, aflarea tipurilor de activităţi educaţionale desfăşutate de instituţia
noastră, aflarea gradului de satisfacţie faţă de serviciile bibliotecii, obţinerea de propuneri pentru
îmbunătăţirea acestor servicii.
Analizând sugestiile utilizatorilor Bibliotecii „V.A. Urechia” într-un procent de peste 70%
dintre utilizatori apreciază calitatea serviciilor oferite de institutia noastră, existând două grupe de
utilizatori, şi anume utilizatori ai metodelor tradiţionale de informare şi utilizatori ai metodelor
moderne.
Chestionarul şi-a atins scopul propus, evaluând gradul de informare al utilizatorilor, nevoile
informaţionale ale acestora, ne-a ajutat să apreciem nivelul cunoaşterii serviciilor şi ofertelor
bibliotecii şi să comparăm nevoile informaţionale în funcţie de categoria de vârstă şi nivel pregătire.
I.9. Utilizarea spaţiilor instituţiei:
- Parterul clădirii este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Secţia
Împrumut la Domiciliu pentru Copii, Secţia Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi, Secţia Referinţe
şi Informare bibliografică, Oficiul Multiplicare, Garderoba pentru cititori, Oficiul de Informare
Comunitară şi punctul de informare OSIM;
- Etajul 1 este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Secţia Săli de
Lectură şi Depozite Generale, Secţia Multimedia şi Secţia Referinţe Electronice;
- Alte spaţii ale instituţiei care sunt destinate direct publicului sunt cele în care funcţionează
Filiala nr. 1 „Costache Negri” şi Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”;
Spaţii ale instituţiei destinate indirect publicului: Atelierul de legătorie şi Depozitele de
carte.
În ceea ce priveşte situaţia spaţiilor deţinute de bibliotecile din judeţ pe care Biblioteca le
îndrumă metodologic evaluarea este următoarea:
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22 - f. bună: Tecuci, Tg.Bujor, Lieşti, Şendreni, Braniştea, Independenţa, Movileni,
Barcea, Vânători, C. Negri, Matca, Băleni, Cosmeşti, Umbrăreşti, V.Mărului, Scânteieşti,
Drăgăneşti, Piscu, Corod, Sl.Conachi, Umbrăreşti, Barcea
27 - bună
12 - satisfăcătoare: Bălăbăneşti, Corni, Nămoloasa, Brăhăşeşti, Cuza Vodă, Fundeni,
Frumuşiţa, Drăguşeni, Jorăşti, Munteni, Rediu, Rădeşti
3 - biblioteci comunale care nu au spaţiu şi personal, deci nu funcţionează - în
comunele nou înfiinţate: Poiana, Negrileşti, Suhurlui.
Dotări calculatoare: peste 50% dintre biblioteci sunt dotate cu calculatoare.
I.10. Propuneri de îmbunătăţire ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări,
după caz.
- deschiderea Filialelor 2 şi 3, amenajarea spaţiilor, igienizarea acestora şi dotarea
corespunzător funcţionalităţii lor;
- reabilitarea depozitului general;
- construcţia unei clădiri – sediu nou de bibliotecă, conform proiectului de management
2008-2013.
II. Îmbunătăţirea activităţii profesionale orientată către benficiarii instituţiei:
II.1. Programele/proiectele instituţiei:
Din totalul de 217 proiecte-manifestări realizate în colaborare cu diferite organizaţii, 203 sau desfăşurat în Bibliotecă, la sediul central şi filială, înregistrându-se o participare de 22.146
persoane. Biblioteca a derulat în ultimii trei ani un număr important de proiecte, care au vizat
extinderea teritorială a serviciilor prin filiale (din cele trei propuse s-a constituit una, Filiala
”Grigore Vieru”, iar cea de-a doua ”Paul Păltănea”este în curs de amenajare, urmând cea de-a treia
”Hortensia Papadat-Bengescu”). Deschiderea noii filiale, precum şi creşterea vizibilităţii instituţiei
prin intensa promovare (creştere progresivă a apariţiilor în mass-media locală) au dus la o creştere a
numărului de utilizatori nou înscrişi cu 2.532 (de la 7591 în 2008 la 10123 în 2009). În data de 15
iunie 2009 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a deschis una din cele 3 (trei) noi filiale, în locaţia
oferită de noua gară CFR - Călători. Filiala nr. 4, „Grigore Vieru“ a pus la dispoziţia utilizatorilor
săi o colecţie enciclopedică de peste 3.000 de documente noi de diverse tipuri, acces internet,
contând pe un impact important asupra celor ce pleacă sau vin din şi spre Galaţi, dar şi pe atragerea
la lectură şi informare a locuitorilor mai mari sau mai mici din blocurile ANL, CFR şi din Valea
oraşului.
Alte două proiecte, care şi-au propus promovarea culturii vii, dar şi a moştenirii culturale
locale s-au bucurat de un real succes, reafirmând rolul Bibliotecii de centru cultural al urbei. Este
vorba de proiectul brandului ”Axis Libri” şi proiectul ”Oameni în memoria oraşului Galaţi”. În
cadrul brandului Axis Libri au fost realizate şi promovate următoarele produse cu acelaşi nume: o
revistă de tip enciclopedic, un salon literar (pe 9 septembrie 2009, ora 17:00, la Biblioteca „V.A.
Urechia“, în Sala „M. Eminescu“ s-a organizat deschiderea inaugurală a Salonului literar: Axis
Libri. Această manifestare cultural-artistică şi-a propus ca în fiecare zi de joi a săptămânii, la ora
17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, recitaluri de muzică şi poezie etc. ), un târg
de carte – Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri şi o editură, prin care s-au tipărit trei publicaţii
periodice proprii şi cinci cărţi. Biblioteca „V.A. Urechia“ în colaborare cu Consiliul Judeţului
Galaţi, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos“, Asociaţia
Naţională a Difuzorilor şi Editorilor - Patronat al Cărţii, editurile Eikon şi Accente Noi, a organizat
în perioada 27 - 30 iunie 2009, în spaţiu neconvenţional (zona pietonală dinspre Elice, către
18

Dunăre), prima ediţie a Festivalului Naţional al Cărţii „AXIS LIBRI“, la care au fost prezente
produsele a peste 80 de edituri din ţară şi străinătate. Proiectul ”Oameni în memoria oraşului
Galaţi”, care va continua şi în anii următori, s-a concretizat în realizarea de expoziţii aniversare
lunare şi în elaborarea unui volum cu date biobibliografice şi reproduceri după documente
iconografice despre personalităţile gălăţene aniversate în anul 2008.
Un proiect de anvergură - Istoria presei româneşti în date - a stimulat, de asemenea,
activitatea de cercetare, constând în colectarea, verificarea şi transmiterea unei baze de date despre
periodicele gălăţene, jurnalişti şi publicişti gălăţeni. Proiectul s-a derulat pe parcursul anilor 2007 şi
2008 şi a angrenat un colectiv de 10 bibliotecari, coordonat de dir. adj. Letiţia Buruiană.
De un deosebit succes s-a bucurat proiectul dedicat minorităţilor etnice ale judeţului Galaţi:
italieni, germani, greci, turci, armeni, ucraineni, care au beneficiat pe rând de câte un program de
promovare a propriilor lor valori prin expoziţii, prezentări de obiecte tradiţionale, obiceiuri, precum
şi de un spaţiu al liberei exprimări împreună cu oaspeţii din ţările de provenienţă.
Alte proiecte în derulare la care Biblioteca a intrat recent şi care vizează utilizarea
tehnologiilor moderne, sunt: proiectul Biblionet (Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi a fost
selectată în prima rundă a Programului naţional „Biblionet - lumea în biblioteca mea“ din 31 de
biblioteci judeţene, împreună cu 20 de biblioteci publice din judeţul Galaţi: Tecuci, Tg.Bujor,
Bereşti şi 17 biblioteci comunale: Schela, Sl.Conachi, Măstăcani, Independenţa, Corod, Smulţi,
Piscu, Vânători, Scânteieşti, Tuluceşti, Drăgăneşti, Cosmeşti, V.Mărului, Movileni, Băleni, C.Negri,
Lieşti. Bibliotecile admise în acest program au primit câte 4 calculatoare, Tecuciul – 10, pentru
înfiinţarea Centrului de Internet pentru Public - CIP. Biblioteca Judeţeană a primit 10 calculatoare
pentru organizarea Centrului de Formare a bibliotecarilor) şi Proiectul EdLocal în cadrul căruia o
echipă a participat la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj la o întâlnire de lucru cu
specialiştii din bibliotecile partenere pe tema „Cerinţele proiectului Europeana Local pentru
instituţiile de cultură din România". Pentru acest proiect s-a realizat:
Scanare (documente arhiva istorică, carte veche
românească, carte veche străină, cărţi poştale, scrisori,
portrete)

nr. fişiere: 4145 din care
•6 titluri complete şi
• peste 150 cărţi poştale ilustrate

Pe lângă acestea Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici cu parteneri
locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor non guvernamentale, care vizau
promovarea lecturii, a studiului şi cercetării, numărul acesta crescând progresiv în ultimii trei ani.
II.2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
S-a înregistrat o participare susţinută la manifestările ştiinţifice ale profesioniştilor din
domeniu (conferinţe ale asociaţiilor profesionale, participarea la proiecte de lucru pe secţiuni de
specialitate, de ex. Lives.ro şi organizarea de colocvii şi întruniri profesionale cu bibliotecari din
judeţ sau din ţară cu prilejul Zilei Bibliotecarului sau al Zilelor Bibliotecii).
Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la activităţile de tip asociativ s-au soldat
cu primirea de diplome şi premii atât pentru instituţie, cât şi pentru reprezentanţii acesteia.
Participarea la târguri (la ediţii anuale Bookfest, Librex, Gaudeamus), la saloane de carte
(Iaşi), au prilejuit promovarea instituţiei, a autorilor gălăţeni, schimburile de idei şi publicaţii cu alţi
parteneri culturali, indiferent de graniţele formale.
Organizarea târgului naţional de carte şi a salonului sub denumirea ”Axis Libri”, precum şi
participarea la Târgul Gaudeamus, pentru prima dată în calitate de editor, în 2009, a propulsat
Biblioteca ”V.A. Urechia” în poziţia de principal promotor al culturii scrise la Dunărea de Jos.
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 Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei în scopul asigurării funcţionării în
cele mai bune condiţii:
1. Prelucrarea colecţiilor.
La 31 decembrie 2009 biblioteca are în colecţiile ei un număr de 688.383 u.b.
Colecţiile Bibliotecii au crescut în 2009 cu un număr de 25.641 u.b., ceea ce a însemnat o
îmbunătăţire a ofertei de lectură pentru utilizatori.
Din punct de vedere financiar s-au cheltuit 616.571,98 lei, bani pentru cărţi provenind din 2
surse:
- bugetul aprobat de Consiliul Judeţean
519.722,06 lei;
- venituri proprii
96.849,92 lei
În funcţie de provenienţă, documentele intrate în anul 2009 în bibliotecă au următoarea
repartiţie:
Mod de achiziţie

Cărţi

Cumpărate

Periodice

Documente
Colecţii
speciale

Documente multimedia
Casete audio

CD

Total

CD-ROM

DVD

16219

1677

177

-

605

20

900

19598

109

66

-

-

1

9

2

187

Donaţii

5153

469

49

1

38

4

3

5717

Schimb

16

31

-

-

-

-

-

47

2

90

-

-

-

-

-

92

21.499

2.333

226

1

644

33

905

25.641

Depozit legal

Dotare BVAU
TOTAL

Din suma totală de 616.571,98 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, ele fiind înregistrate pe măsura intrării lor în bibliotecă.
Nr. crt.

Tipuri de documente

Suma cheltuită

1

Cărţi şi alte tipuri de documente

519.609,32

2

Periodice

60.897,91

3

Documente multimedia

36.064,75

În afară de achiziţii, donaţiile au fost foarte consistente în cursul anului 2009, ţinând cont că
în cadrul Zilelor Bibliotecii s-a desfăşurat şi campania “Donaţi o carte pentru comunitate”. Aceste
documente sunt încă în fază de prelucrare. Ziarul Cotidianul ne-a oferit ca donaţie cca 50 de titluri,
reprezentând aproximativ 50.000 volume. O parte din documentele provenite din donaţii vor fi
dirijate către alte instituţii din Galaţi, către bibliotecile comunale sau Cahul, Chişinău, Bălţi, Odesa.
Documentele ce au făcut obiectul completării colecţiilor au fost luate în evidenţă
primară (clasic) si individuală (automatizat în modulul de evidenţă TINLIB: cărţi, periodice şi
multimedia); s-au atribuit 588 poziţii în RMF (poziţii la care s-au realizat centralizări cantitative şi
valorice), întocmindu-se un număr de 355 AP-uri (acte de primire) pentru documentele sosite fără
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
Biroul Catalogare-Indexare pentru a fi catalogate, clasificate şi indexate. Periodicele inventariate, în
număr de 2373 u.e., au fost foiletate, iar pe coperta a 2-a s-a scris cuprinsul fiecărui volum şi preţul.
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În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţă un număr de 26.603 volume în valoare de
691.860,89 lei, situaţie care după tipuri de achiziţii se prezintă astfel:
Tipul de achiziţie

Cantitate

Cărţi cumpărate

Total valoare (lei)
16219

495.325,99

Periodice cumpărate

1677

32.994,02

Multimedia cumpărate

1525

38.138,35

Documente pentru Colecţii Speciale
cumpărate

177

17.544,40

Cărţi din Depozit Legal

109

1568,14

66

968,12

12

81,00

5153

79968,39

469

3179,60

Multimedia din donaţii

46

495,00

Documente pentru Colecţii Speciale
din donaţii

49

2006,00

Cărţi din schimb interbibliotecar

16

245,53

Periodice din schimb interbibliotecar

31

232

Cărţi din dotarea Ministerului Culturii

922

17544,29

40

375,06

2

140,00

90

1055,00

26.603

691.860,89

Periodice din Depozit Legal
Multimedia din Depozit Legal
Cărţi din donaţii
Periodice din donaţii

Periodice din dotarea Ministerului
Culturii
Cărţi din dotarea BVAU
Periodice din dotarea BVAU
TOTAL

III.2. O atenţie deosebită s-a acordat funcţiei de conservare, cercetare, dezvoltare şi
punerea în valoare a patrimoniul local şi naţional de documente existente în colecţiile BVAU. Din
punct de vedere tehnico-administrativ a fost realizată prin:
 Conservarea patrimoniului: restaurare, reparare, legare broşare carte curentă şi fond
tradiţional:
Factori de evaluare
Secţie

Cărţi legate,
broşate

Periodice legate

Sala de lectură.
Depozite
colecţie curentă

441

359

Sala de lectură.
Depozite
Fond tradiţional

77

Secţii de împrumut
şi Filiale

2931

-

Consolidat
pagina
pentru
restaurare carte

Carte restaurată
(restaurat
legătura)

Restaurat planşa

1752 pagini

10

Planşa "Arborele
genealogic
al
României"

-

-

-
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III.3. Digitizarea documentelor din fondul Colecţii speciale:
S-a continuat implementarea proiectului de digitizare a documentelor de bibliotecă, prin
digitizarea şi arhivarea unor documente din Colecţiile speciale, scanarea de fotografii sau a altor
tipuri de documente necesare în cadrul programului de manifestări al bibliotecii, scanări ale
documentelor de bibliotecă la cererea cititorilor şi scrierea acestora pe suport digital.
Au fost propuse spre scanare materiale iconografice şi documente din cadrul Biroului
Colecţii Speciale ce au pus în valoare personalităţile aniversate în anul 2009, acestea fiind transpuse
în format digital şi valorificate în cadrul expoziţiilor organizate de către Secţia Referinţe.
III. 4. Activitea de restaurare a publicaţiilor s-a concretizat în:
Activităţi
curente

I) Activităţi de restaurare

Factori de evaluare

Restaurare corp carte

1725 file

Restaurare legătură carte

10

Restaurare/confecţionare scoarţe

-

Reconstituire închizători metalice

-

Fotografii-martor tradiţionale

-

Fotografii-martor digitale

-

Colorări piele, pânză

-

II) Investigaţii fizico-chimice şi biologice

nu e cazul

Analize fizico-chimice
Analize biologice
III) Activităţi de conservare preventivă
Confecţionare casete de protecţie cărţi de patrimoniu

15

Confecţionare plicuri de protecţie

150

Confecţionare rame suport documente pentru expoziţii

100

IV) Activitate de instruire practică a viitorilor
restauratori, realizată în colaborare cu Serviciul
Resurse umane conform parteneriatului încheiat cu
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare în Cultură
 Sunt în pregătire cursanţi restaurare corp
carte şi legătură carte care au efectuat
modulele de pregătire teoretică

2 cursanţi care au
absolvit
modulele
teoretice şi au efectuat
stagii de practică în
cadrul
Atelierului
Legătorie

III.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnologice a fost asigurată prin următoarele direcţii de
acţiune:
 Administrarea şi gestionarea sistemelor soft din Bibliotecă
1. TINLIB - Sistemul integrat de bibliotecă
2. LegeNet - Softul legislativ
3. Softul Light 2000
4. Softul Paradox.
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Administrarea, gestionarea şi monitorizarea conexiunilor INTERNET şi a paginii web a
Bibliotecii:
- s-a menţinut şi administrat legătura INTERNET prin intermediul Nodului de Comunicaţii al
Univ. “Dunărea de Jos”, precum şi cel realizat prin intermediul fibrei optice şi providerului
RCS&RDS.
- s-a realizat conectivitate prin fibră optică pentru Filiala 4 aflată în Gara-CFR Călători prin
intermediul Telecomunicaţii CFR – Galaţi;
- s-a actualizat site-ul bibliotecii în funcţie de necesităţile curente şi noutăţile intervenite în cadrul
activităţii Bibliotecii "V.A. Urechia";
- s-a administrat blogul Oficiului de Informare comunitară în colaborare cu Secţia Referinţe;
 Administrarea sistemului informatic a vizat explotarea şi depanarea echipamentelor din
cadrul întregului sistem informatic:
- instalarea de sisteme de operare şi software pentru staţii de lucru de la Filiala 4, punerea în
funcţiune a reţelei de la această locaţie şi gestionarea acesteia;
- gestionarea sistemului de supraveghere video integrat cu sistemul de antiefracţie, antiinundaţie şi
alarmă la sediul Filialei 1;
- gestionarea sistemului de supraveghere video integrat cu sistemul de antiefracţie, antiinundaţie şi
alarmă la sediul Filialei 4;
 gestionarea echipamentelor de activare şi dezactivare magnetică a etichetelor de securitate de pe
documentele de bibliotecă, ca parte integrată din sistemul de antiefracţie.


III.6. Perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul
personalului:
S-a asigurat parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională
organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturrii şi
Cultelor la Bucureşti şi Buşteni.; conform Protocolului încheiat între CPPC şi Biblioteca
“V.A.Urechia” cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională au fost organizate la sediul
Bibliotecii, având ca lectori şi specialişti din Biblioteca Judeţeană: Vasilica Adina Mihaela,
Ciomaga Cătălina, Dediu Titina Maricica şi Manea Gabriel. La sediul Bibliotecii au fost organizate
următoarele cursuri:
 Planificarea activităţii
 Iniţiere în utilizarea calculatorului
 Bazele Biblioteconomiei. Modulul I
 Operator texte şi imagini
 Smart manager
 Metode de lucru cu adulţii
 Utilizarea internetului
La cursurile menţionate au participat peste 80 bibliotecari din Biblioteca Judeţeană şi
Bibliotecile publice din judeţ.






III.7. Măsuri de reglementare internă. În cursul anului 2009 au fost luate următoarele:
în vederea demarării activităţii de inventariere a fondului de carte gestionat de colectivul
secţiei Săli Lectură. Depozit general, s-a întocmit Metodologia de desfăşurare a
inventarului de carte din depozitul general, aplicabilă începând cu 15 iunie 2009;
elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Sănătate şi
Securitate în Muncă din Biblioteca Judeţeană "V.A Urechia";
elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie pe 2009 cu instrucţiunile proprii pentru fiecare
post de lucru şi stabilirea factorilor de risc precum şi măsurile ce trebuie a fi adoptate până
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la elimnarea oricărui pericol.
III.8. Măsuri luate în urma controalelor, auditării interne sau alte organisme de
control:
În cursul anului 2009 au fost efectuate următoarele controale:
 în cursul lunii ianuarie 2009 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă a efectuat un control
care a dispus un set de măsuri privind afişarea instrucţiunilor privind evacuarea în caz de
incendiu şi programarea instructajului personalului pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor; Măsurile dispuse de ISU au fost realizate;
 în perioada 12.01 - 28.02.2009, Serviciul de Audit Public Intern al Consiliul Judeţului Galati
a efectuat auditarea anului bugetar 2008 la Biblioteca "V.A. Urechia"; Urmare a acestui
control au fost dispuse 8 (opt) măsuri, dintre care 5 (cinci) au fost implementate şi cu
termen permanent iar 3 (trei) sunt parţial implementate urmând ca în cursul anului 2010
parte dintre ele să fie rezolvate, conform Fişei de urmărire a recomandărilor înregistrată la
nr. 3172/20.11.2009;
 2.06.2009 – s-a realizat un control al Direcţiei Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniu
Naţional Cultural a Judeţului Galaţi privind asigurarea securităţii şi integrităţii bunurilor
susceptibile de a fi clasate ca bunuri de patrimoniu. S-au verificat: registrul inventar pe
colecţii, fişele analitice ale bunurilor culturale cu martori foto, condiţiile de păstrare,
conservare, depozitare şi stadiul clasărilor acestora. Măsuri recomandate: pentru evaluarea
în scopul clasării bunurilor culturale se vor continua demersurile de găsire a unui specialist
cu atestat. În ceea ce priveşte introducerea datelor sumare în baza de date automatizată se
va detaşa un angajat al BVAU la Secţia Colecţii Speciale în vederea realizării acestui
proces.
 în luna octombrie 2009 Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat un control pe relaţii de
muncă şi implementarea normelor de protecţia muncii, prescriind un număr de 10 măsuri.
Toate măsurile recomandate au fost aplicate, inclusiv autorizarea electricianului la nivelul
instituţiei.
IV. Situaţia economico-financiară a instituţiei:
În anul 2009 bugetul de venituri şi cheltuieli a fost finanţat de la bugetul local al judeţului
cu suma de 4.791.000 lei din care: cheltuieli de personal 3.381000 lei; cheltuieli materiale
1.350.000 lei; cheltuieli de capital 60.000 lei.
Credite bugetare definitive
– lei -

Plăţi efectuate
– lei -

Cheltuieli totale

4.791.000

4.732.327

A. Cheltuieli curente:

4.731.000

4.672.602

- Cheltuieli personal

3.381.000

3.341.690

- Cheltuieli materiale

1.350.000

1.330. 912

60.000

59.725

Denumirea indicatorilor

B. Cheltuieli de capital

IV.1. Execuţia cheltuielilor BVC buget local se prezintă astfel:
Cheltuieli curente :

4.672.602

lei , total din care:
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- Cheltuieli de personal
3.341.690 lei;
- Cheltuieli bunuri şi servicii 1.330. 912 lei;
Cheltuieli de capital:
59.725 lei.
La titlul I plăţile totale pentru cheltuieli cu personalul au fost de 3.341.690 lei, respectiv
98.82 % din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
- lei  Salarii de bază
864.058
 Salarii de merit
26.759
 Indemnizaţii de conducere
60.002
 Spor de vechime
227.473
 Spor pentru condiţii de muncă
262.270
 Alte sporuri
181.203
 Fond de premiere
151.534
 Indemnizaţii de delegare
2.295
 Alte drepturi salariale în bani
900.650
IV.2. CONTRIBUŢII LA BUGETELE PUBLICE: 612.846 lei.
La titlul II - Bunuri şi servicii plăţile totale au fost de 1.330. 912 lei, respectiv 98,59 % din
creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
Furnituri de birou
Materiale pentru curăţenie
Încăzit, iluminat şi forţă motrică
Apă, canal şi salubritate
Carburanţi şi lubrifianţi
Piese de schimb
Transport
Poşta, Telecomunicaţii, Radio, Tv, Internet
Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări, detaşări, transferări
Cărti, publicaţii şi materiale documentare
Pregătire profesională
Alte cheltuieli

- lei 8.565
18. 792
179.696
11.005
20.013
326
429
63.601
182.000
99.544
147.327
9.000
519.722
44.302
14.679

La cheltuielile de capital s-au efectuat plăţi de 59.725 lei, respectiv 99,54 % din total
credite aprobate pentru această destinaţie, după cum urmează:
 Expertiza tehnică depozit carte: 10.000 lei;
 Sistem de semnalizare antiefracţie, antiincendiu şi antifurt şi Sistem de supraveghere video
Filiala 4 : 15.626 lei;
 Sistem de semnalizare antiefracţie, antiincendiu şi antifurt şi Sistem de supraveghere video
Filiala 2 : 34.099 lei.
Execuţia veniturilor BVC Venituri proprii se prezintă astfel:
 Prevederi 12 luni: 120.000 lei;
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realizat
12luni : 51.620 lei;
S-au achiziţionat cărţi în valoare de 96.850 lei din care :
 din disponibil excedent anii precedenţi de 46.080 lei,
 din încasările anului 2009 de 50.770 lei.


Soldul de veniturii proprii al instituţiei era la 1 ianuarie 2009 de 46.080 lei, iar la sfârşitul
anului 2009 de 850 lei.
Din analiza activităţii prezentată mai sus rezultă sprijinul şi susţinerea financiară permanentă
din partea Consiliului Judeţean Galaţi, care ne-au permis să realizăm indicatorii specifici printr-un
management modern şi performant.

Galaţi,
25 ianuarie 2010
Director general al Bibliotecii ”V.A. Urechia”,
Prof. Zanfir ILIE
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