RAPORT DE ACTIVITATE
2010
Într-un an, 2010, în plină criză economică, atât la nivel naţional cât şi mondial, situaţia
economică şi profesională la nivel de instituţie publică de cultură, se prezintă astfel:
I. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent:
I.1. Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” îşi desfăşoară activitatea preponderent în aria
municipiului 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.-uri şi instituţii de stat (de ex.: biblioteca Centrului de Consultanţă Ecologică, biblioteca
Azilului de bătrâni, 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, Muzeul de Artă Vizuală, 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:
23 - 24 aprilie 2010 - a avut loc la Piteşti, cel de-al III-lea Congres Internaţional de Istorie
a Presei. Tema congresului a fost „Locul presei regionale româneşti în context european“. La
acest forum jurnalistic au participat de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi două
persoane. La secţiunea Jurnalism cultural au fost susţinute din partea bibliotecii două lucrări:
Reflectarea problematicii literare în publicaţiile gălăţene de după 1990 până în 2005, autor Zanfir
Ilie, directorul Bibliotecii “V.A. Urechia” şi Presa gălăţeană din secolul al XIX-lea, autor Leonica
Roman, bibliotecar în cadrul Biroului Catalogarea colecţiilor, Control de autoritate.
30 aprilie 2010 - s-au desfăşurat în cadrul Conferinţei Internaţionale cu tema Paradigma
discursului ideologic - proiect organizat de Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi
literatură de la Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi şi aprobat de către
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, o serie de comunicări ştiinţifice şi prezentări de
carte. Participanţi: prof. dr. Stelian Dumistrăcel, de la Institutul de Filologie Română „Al.
Philippide“ - Academia Română, Iaşi, prof. dr. Doiniţa Milea, prof. dr. Simona Antofi, lector dr.
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Nicoleta Crânganu, lector dr. Gina Necula, lector dr. Steluţa Stan, lector dr. Nicoleta Ifrim, lector dr.
Alina Crihană de la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Facultatea de Litere. Moderator: lector dr.
Ionel Apostolatu. Din partea Bibliotecii „V.A. Urechia“, Letiţia Buruiană, director adj., a prezentat
revistele „Axis Libri“ şi „Buletinul Fundaţiei Urechia“, precum şi alte realizări ale Bibliotecii, care
a aniversat 120 ani de existenţă. Invitaţii au făcut cunoştinţă cu inestimabilul patrimoniu de carte
veche românească, dar şi cu alte valori bibliofile ale instituţiei gazdă.
6 mai 2010 - cu prilejul Zilei Europei (9 Mai) a avut loc o amplă dezbatere pe următoarele
teme istorice: Ziua Independenţei, Ziua Europei şi Ziua Victoriei împotriva fascismului.
Participanţi: membri ai Catedrei de Istorie de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie,
Universitatea Dunărea de jos Galaţi. Moderator al evenimentului a fost regretatul prof. univ. dr.
Vasile Lica.
15 mai 2010 – cu prilejul Zilei Naţionale a Italiei s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia“ Simpozionul „150 de ani de la eliberarea şi unificarea Italiei“. Manifestarea a fost
organizată de „Casa d'Italia“ Galaţi, Filiala Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT. în
colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Parohia Bisericii Romano-Catolice Galaţi şi cu instituţia
gazdă, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi.
18 mai 2010 - în urma Acordului (Protocolului) de colaborare dintre Biblioteca „V.A.
Urechia“ şi Biblioteca Raională Cahul, o delegaţie compusă din Ilie Zanfir, director şi Eftimie
Geta, director adjunct s-a deplasat la Cahul cu o donaţie de 300 cărţi în vederea înfiinţării Filialei
Urechia la Cahul. Delegaţia a fost primită de dna Rodica Dermengi, director al Bibliotecii Raionale
Cahul şi dl Gheorghe Mândru, şef serviciu Cultură din cadrul Consiliului Raional Cahul.
1-6 iunie 2010 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” cu sprijinul Consiliului Judeţului
Galaţi, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi, Universităţii „Dunărea de Jos”,
Inspectoratului Şcolar, Palatului Copiilor, Editurii Eikon Cluj şi în colaborare cu instituţiile de
cultură: Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi Guliver,
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Casa de Cultură a Sindicatelor, USR Galaţi-Brăila,
Societatea Scriitorilor „C. Negri”, a organizat a doua ediţie a Festivalului Naţional al Cărţii
„AXIS LIBRI” adresat iubitorilor de carte şi lectură, atât cititori cât şi creatori, editori şi difuzori.
14 iulie 2010 - a avut loc întâlnirea membrilor Balkan Libraries Union la Biblioteca
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, pentru discutarea statutului şi a
programului manifestărilor pe anul 2010. Biblioteca “V.A. Urechia” fiind membră a Uniunii
Bibliotecilor din Balcani a participat la această întâlnire prin următorii reprezentanţi: Ilie Zanfir Director, Buruiană Letiţia – director adjunct şi Lidia-Elena Ignat - şef birou Completare, achiziţii.
18 august 2010 - o delegaţie din Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi, formată din
Zanfir Ilie - Director şi Geta Eftimie - Director adjunct, s-a deplasat la cele două filiale din
Republica Moldova (Cahul şi Chişinău) în vederea donării a câte 300 de cărţi şi a câte unui rollup cu sigla instituţiei. Din partea Filialelor au fost prezente Dna Director Rodica Dermengi Biblioteca Regională Cahul şi Dna Director adjunct Elena Sănduc de la Biblioteca Naţională din
Chişinău.
31 august - 3 septembrie 2010 - a avut loc la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
„Salonul Internaţional de Carte“, ediţia a XIX-a, ediţie dedicată Anului „Mihai Eminescu“ (160
de ani de la naştere). La Salonul de carte Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii „V.A.Urechia“ a
prezentat titlurile apărute la Editura Axis Libri. Au fost prezenti şi autorii: Viorel Dinescu şi
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Pompiliu Comşa, care şi-au prezentat cărţile apărute la Editura Axis Libri, respectiv: „Dialoguri
Socratice“ şi „Galaţi, Ghid istoric şi turistic“.
9 septembrie 2010 - la Biblioteca „V.A. Urechia“ a avut loc „Conferinţa Internaţională
Lexic Comun - Lexic Specializat: Neologie şi Politici Lingvistice”. Manifestare ştiinţifică
organizată de Universitatea „Dunărea de Jos“, Facultatea de Litere, cu sprijinul Agenţiei
Universitare a Francofoniei. Au prezentat lucrări de specialitate recent editate: prof. univ. dr
Virginia Lucatelli, conf. univ. dr. Angelica Vâlcu, lector univ. dr, Mihaela Cîrnu, asistent univ. drd.
Oana Cenac. Moderator: conf. univ. dr. Doina-Marta Bejan.
16 septembrie 2010 pentru a marca cea de a XVIII-a ediţie a Zilelor Europene ale
Patrimoniului, tema fiind „Rolul patrimoniului cultural în viaţa comunităţilor locale“,
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a organizat cu sprijinul Consiliului Judeţului Galaţi colocviul
„Obiecte vechi de patrimoniu - valoarea lor în cadrul minorităţilor naţionale din Judeţul
Galaţi“. Au participat ca parteneri la acest eveniment cultural reprezentanţi ai următoarelor
comunităţi: armeană, elenă, evreiască, italiană, ruşi lipoveni, germană, turcă, ucraineană şi rromă.
21 - 23 octombrie - a avut loc la Edirne (Turcia) Simpozionul cu tema Edirne în arhivele
ţărilor din Balcani şi Întâlnirea anuală de lucru a Uniunii Bibliotecilor din Balcani (BLU),
ambele fiind organizate de Universitatea „Trakya“ din Edirne. Din partea Bibliotecii „V.A. Urechia“
şi a minorităţii turco-tătare din Galaţi au participat Letiţia Buruiană şi Gülten Abdula-Nazare.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a participat pentru prima dată la lucrările BLU, alături de 28
membri din ţări balcanice (Turcia, Serbia, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, şi Albania).
29 octombrie 2010, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a fost gazda unei delegaţii de
oameni de cultură din Bulgaria (Velico-Târnovo) condusă de domnul Stefan Kartunov şi însoţită de
domnul profesor Silviu Măcuţă de la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, care a vizitat
secţiile instituţiei şi a făcut o donaţie de cărţi proprii către Bibliotecă.
1-2 noiembrie 2010, Biblioteca „V.A. Urechia“ - Sediul Central, Filialele 1 şi 4, cât şi
bibliotecile comunale: Ţepu, Independenţa şi Şendreni au fost gazdele reprezentantelor Centrului
Mortenson din SUA şi ai IREX România. Din partea Centrului Mortenson au participat
doamnele: Barbara J. Ford, director şi Susan Schnuer, director adjunct, iar din partea IREX: Anca
Râpeanu, Anamaria Gavril, Bogdan Andrei Anichiforesei, Mihai Alin Grecu. Prin această vizită sau inventariat nevoile de formare ale bibliotecarilor, în contextul în care colega noastră, TitinaMaricica Dediu a câştigat selecţia pentru participarea la Programul de Training al Centrului
Mortenson.
5 noiembrie 2010 - Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi,
Asociaţia Română de Istorie a Presei, Biblioteca „V.A. Urechia“ şi Direcţia Judeţeană pentru
Cultură şi Patrimoniu Galaţi au organizat, în cadrul Conferinţei Internaţionale Cultura şi presa
în spaţiul european, ediţia a III-a, simpozionul cu tema: Mass-media: Identitate Naţională vs
Globalizare. Invitat special: ION LONGIN POPESCU, moderatori: prof. Zanfir Ilie şi lect. dr.
Mihaela Cîrnu. Cu acest prilej Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a vernisat expoziţiile: „Presa
gălăţeană de altă dată“, în foaierul sălilor de lectură, etajul I şi „Istoria universală a presei în
documente de bibliotecă“, în Sala de lectură M. Eminescu.
10 noiembrie 2010 - reprezentanţii Ambasadei S.U.A la Bucureşti: Jeri Guthrie-Corn, Şef
adjunct al Misiunii Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, Julie A. O’Reagan, ataşat cultural al Ambasadei
S.U.A. şi Ioana Damian, ataşat cultural al Ambasadei S.U.A., au fost oaspeţii bibliotecii, unde au
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făcut o importantă donaţie de carte americană, în limba engleză – 256 de exemplare. Întâlnirea
acestora cu conducerea instituţiei de cultură a avut loc începând cu ora 1130.
24 noiembrie 2010 - la Universitatea de Stat din Republica Moldova a avut loc
Simpozionul ştiinţific internaţional: Mass-media - tradiţie locală şi orizonturi europene. La
lucrările Simpozionului a participat Directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ prof. Zanfir Ilie,
care a susţinut lucrarea: Axis libri - brand cultural-spiritual gălăţean. Simpozionul a fost dedicat
aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale informării din cadrul
Universităţii de Stat din Republica Moldova.
8 – 10 decembrie 2010 - cu prilejul deschiderii programului de manifestări dedicate
împlinirii a 155 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Centrale de Stat (actualmente Biblioteca
Naţională a României) la seminarul „Actualităţi în conservare şi restaurare“ a participat o
delegaţie a Bibliotecii „V.A. Urechia“ formată din Letiţia Buruiană, director adjunct, Silvia
Cornelia Matei, şef serviciu Săli lectură, Valentina Oneţ, şef Compartiment Colecţii Speciale,
Leonica Roman, bibliotecar Secţia Catalogarea Colecţiilor şi Maranda Lungu, şef Laborator
Legătorie.
I.3. Cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora:
15 ianuarie 2010, Ora 12:00 - Eminescu mon amour - Spectacol omagial. Biblioteca
Judeţeană “V.A. Urechia” a organizat un spectacol închinat poetului “nepereche” al României având
ca parteneri culturali următoarele instituţii: Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Galaţi-Brăila,
Teatrul Muzical Nae Leonard, Teatrul Dramatic Fani Tardini şi Inspectoratul Şcolar General Galaţi.
Loc de desfăşurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard“.
15 ianuarie 2010, Ora 10:00 - Omagiu la Statuia lui Mihai Eminescu. Depuneri de flori
şi prezentarea de alocuţiuni ale autorităţilor şi personalităţilor culturale gălăţene. Loc de
desfăşurare: Parcul „Mihai Eminescu“, Galaţi.
22 ianuarie 2010 – Unde-s doi puterea creşte - la Sediul central al Bibliotecii s-a
desfăşurat o activitate prilejuită de Ziua Unirii Principatelor Române. Copiii de la Grădiniţa
Luceafărul însoţiţi de doamna Director, Oltea Paraschiv şi doamnele educatoare: Victoria Bodolan,
Mioara Boghici, Corina Codreanu, Diana Luchian au susţinut un frumos program literar artistic
încheiat cu Hora Unirii.
24 februarie 2010 - Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ a organizat împreună cu Gr. Şc. Ind. de
Marină o masă rotundă cu tema Tinerii şi viaţa intimă. Invitaţi: preot Leontin Popescu, psiholog
Silvia Barnea, psiholog Albert Pricope. Au participat elevi ai Gr. Şc. ind de Marină sub îndrumarea
prof. Adriana Nicoleta Ilie, bibliotecar Călin Ionica. Manifestarea a fost găzduită de biblioteca Gr.
Şc. Ind. de Marină şi a avut drept scop determinarea elevilor de a se informa asupra problemelor pe
care le întâmpină în viaţă prin studiul documentelor din bibliotecă.
1-15 martie 2010 - cei 23 de tineri şi personalul Centrului de Servicii Complexe pentru
Persoane cu Handicap - DGASPC Galaţi, a organizat în foaierul Sălii de lectură „M. Eminescu“ a
Bibliotecii „V.A. Urechia“ o expoziţie cu mărţişoare executate în cadrul orelor de art-terapie şi
terapie ocupaţională. Expoziţia a fost un bun prilej de a demonstra resursele de care dispun aceste
persoane pentru a fi ca şi ceilalţi membri ai comunităţii locale.
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3 martie 2010 – a avut loc manifestarea Personalităţi care fac cinste judeţului Covurlui
ca parte a proiectului educaţional Galaţi-file de istorie locală. Instituţiile implicate în acest proiect:
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Muzeul de Istorie Galaţi,
Muzeul Mixt Tecuci, Primăria Comunei Griviţa, Biblioteca Comunală Griviţa şi Centrul P.A.P.I. din
Comuna Griviţa. Au participat următoarele instituţii şcolare: Şcoala de Arte şi Meserii Griviţa,
Şcoala Gimnazială Slobozia Conachi, Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Şcoala nr. 17
„Nichita Stănescu“, Şcoala nr. 22 „Dimitrie Cantemir“, Grupul Şcolar Tudor Vladimirescu şi Şcoala
Gimnazială Costache Negri. Manifestarea a avut drept scop conştientizarea tinerei generaţii cu
privire la istoria locală şi formarea deprinderilor de cercetare la tineri.
3 martie 2010 - Un grup de profesori şi elevi din Antwerp (Belgia), coparteneri ai
Colegiului Tehnic „D.Moţoc“ din Galaţi, în cadrul proiectului internaţional LDV PREUHOTRA, au
vizitat Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ - punct de referinţă cultural pentru orice vizitator străin.
După prezentarea serviciilor moderne oferite de Biblioteca gălăţeană, oaspeţii străini şi români au
poposit la Secţia Colecţii Speciale unde le-au fost prezentate rarităţi tipografice şi bibliofile,
incunabule, ediţii Elzevir, manuscrise dar şi renumitele ediţii Plantin, tipărite chiar la Antwerp
(Anvers), începând cu anul 1555 de tipograful şi editorul Christophe Plantin.
12 martie 2010 – Fascinaţia întâlnirii cu biblioteca. Elevii claselor a XII-a de la Grupul
Şcolar Industrial de Marină însoţiţi de prof. Camelia Ion şi bibliotecar Ionica Călin au efectuat o
vizită de lucru în cadrul căreia li s-au prezentat serviciile moderne oferite de Biblioteca gălăţeană şi
li s-au făcut permise de intrare pentru a deveni cititori ai bibliotecii. 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.
17 martie 2010 - Preşcolarii Grădiniţei nr. 52 însoţiţi de doamnele educatoare: Arsene
Culeta, Lupu Fănica, Hristudor Sorina şi Tărbuc Ilinca au vizitat Biblioteca Judeţeană “V.A.
Urechia”. După un scurt popas la Secţia Copii, ei s-au înscris la Bibliotecă şi au fost călăuziţi prin
toate compartimentele destinate publicului. Vizita lor a fost continuată de prietenii lor mai mari,
elevii clasei a V -a B ai Şcolii nr. 26 "Ion Creangă", îndrumaţi de profesorul Sorin Langu.
24 martie 2009 - elevi de la mai multe instituţii de învăţământ gălăţene: Şcoala Generală nr.
2, Şcoala Generală nr. 18 şi Şcoala Generală nr. 1 Umbrăreşti, însoţiţi de doamnele profesoare
Ionelia Călin, Irina-Luiza Melnic şi Ileana Bulboacă au sărbătorit Ziua Francofoniei printr-un şir
de activităţi culturale reunite sub titulatura: La fête de la Francophonie. Activitatea a avut drept
scop determinarea elevilor să citească de plăcere, să îndrăgească lectura, să-şi formeze deprinderile
de a căuta informaţiile în cataloagele bibliotecii şi de a utiliza sala de lectură precum şi să
îndrăgească limbile străine.
14 aprilie 2010, elevii clasei a VIII-a B de la Şcoala Gimnazială Tuluceşti, însoţiţi de
doamna bibliotecară Ecaterina Popa şi prof. Sterică Vicleanu au făcut o vizită de lucru în care le-a
fost prezentată la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi. Elevii au completat formularele de
înscriere şi au primit Permisul de intrare, după care au vizitat toate compartimentele pentru public şi
au aflat despre istoricul V.A. Urechia, despre oraşul Galaţi şi despre serviciile oferite de Bibliotecă
tuturor utilizatorilor din comunitatea locală gălăţeană.
19-22 aprilie 2010 – a avut loc a doua 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).
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22 aprilie 2010 - copii preşcolari de la Grădiniţa Parfumul Teilor din Galaţi, însoţiţi de
educatoarele Acătănoaie Marilena, Bujor Ambrozia, Ciuraru Ana Maria, Galantu Natalia, Popescu
Anica, Coropcianu Alina şi Moise Vasilica, director, împreună cu copiii preşcolari de la Grădiniţele
din Medgidia şi Starichioi jud Tulcea, au făcut o vizită la Biblioteca „V.A. Urechia“ şi au susţinut
un frumos program artistic. Vizita face parte din proiectul educaţional „Să ne cunoaştem mai bine!“,
care are drept scop formarea şi încurajarea unei atitudini cooperante între indivizi, comunităţi şi
mediul în care trăiesc.
26 aprilie 2010 - copiii de la Grădiniţa nr. 26 „Piticot“, însoţiţi de doamnele educatoare
Maricica Dănăilă şi Ştefana Ciupercă au venit să viziteze Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia“ şi să
afle despre povestea cărţilor. Călăuziţi de şefa Secţiei copii, Maricica Târâlă-Sava, copiii au aflat
despre istoricul Bibliotecii, despre condiţiile de înscriere, despre activităţile şi serviciile de care pot
beneficia ca utilizatori ai acestei instituţii.
28 aprilie 2010 - preşcolarii de la Grădiniţa nr. 9 „Sf. Nicolae“, Director Rodica Leucă,
însoţiţi de doamnele educatoare Neluţa Dumitru şi Iuliana Căluian au venit să viziteze Biblioteca
Judeţeană „V.A.Urechia“ şi au făcut un popas în lumea poveştilor la Secţia copii. După vizitarea
tuturor secţiilor pentru public şi aflarea condiţiilor de înscriere, despre activităţile şi serviciile de
care pot beneficia au plecat încântaţi şi dornici să devină utilizatori ai serviciilor acestei instituţii.
4 mai 2010 - grupa pregătitoare de la Grădiniţa nr. 7 „Cristal“ însoţită de doamnele
educatoare Chebac Anişoara şi Luparu Jenica au venit la Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia“, unde
a vizitat şi a aflat despre istoricul Bibliotecii, despre condiţiile de înscriere, despre activităţile şi
serviciile de care pot beneficia ca utilizatori ai acestei instituţii.
21 mai 2010 - au vizitat Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ un grup de elevi de la Liceul
Edil Anadolu Lisesi din Istambul-Turcia, în cadrul proiectului bilateral european Comenius I
realizat între Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi“ Galaţi şi liceul coordonator mai sus menţionat.
Elevii şi profesorii însotitori au vizitat Secţia Colecţii Speciale, Secţiile de Împrumut la Domiciliu
precum şi secţiile aferente Serviciului Sălii de lectură.
30 mai 2010 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a organizat, la Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii din Galaţi, expoziţia cu tema „Informează-te şi vei fi protejat“. Evenimentul face
parte din ediţia I a Festivalului Anti-Drog „Între agonie şi extaz, o clipă de vis - o viaţă distrusă“,
organizat de Asociaţia Tinerii şi viitorul, Agenţia Naţională Antidrog, Direcţia de Sănătate Publică
Galaţi şi C.I.A.D.O. Galaţi.
8 iulie 2010 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a primit vizita unei delegaţii franceze a
Consiliului Regional Aquitaine (Delegation Europe - Affaires Internationales et Interregionales cu
sediul in Bordeaux), condusă de Han-Fang Zhu, responsabila misiunii de cooperare internaţională.
Oaspeţii au vizitat secţiile bibliotecii şi au fost interesaţi de posibilitatea cooperării în cadrul unor
proiecte de schimburi şi formare profesională în domeniul „profesiilor cărţii”.
7 iulie – 8 septembrie 2010 - Copiii din Galaţi care nu au posibilităţi materiale să-şi
petreacă vacanţa la munte, la mare sau chiar la bunici, dar nu numai aceştia, au avut şansa să-şi
rezerve o „altfel" de vacanţă, pe gratis şi educativă pe deasupra, la Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia”. La bibliotecă în cadrul Clubului de vacanţă – Clubul curioşilor, copiii au avut parte de
un program de acţiuni conceput special pentru ei, pe zile şi ore, de către doamnele bibliotecare de la
Secţia pentru Copii. Au avut loc 10 întâlniri, fiecare întâlnire cuprinzând 2 acţiuni distincte.
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Participanţi: copii, voluntari, cadre didactice, bibliotecari.
15 iulie – 19 noiembrie 2010 – s-a desfăşurat Clubul de vacanţă - Cafeneaua culturală
care a reprezentat o modalitate concretă de a veni în sprijinul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-25
ani, afectaţi şi ei de criza economică, oferindu-le posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-un
mod plăcut şi util dar şi o modalitate de educaţie nonformală. Au avut loc 13 întâlniri la care au
participat: tineri adolescenţi, scriitori, voluntari, bibliotecari.
25 august 2010 - Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ a primit vizita elevilor de la Şcoala nr. 20
„George Coşbuc“ din oraşul Brăila, clasa dnei învăţător Florica Panţuru. Copiii au vizitat obiective
din oraşul Galaţi, în cadrul Programului „Şcoala de vară“, călătorind cu autobuzul, vaporul, fiind
ziua în care au folosit ca mijloc de transport trenul, vizitând oraşul vecin Galaţi. Au fost
impresionaţi de vizita făcută la Complexul muzeal de Ştiinţe ale naturii Galaţi, Gara CFR călători
Galaţi dar şi Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ a Bibliotecii din Gara CFR călători unde le-au fost
prezentate serviciile oferite de bibliotecă şi sala pentru Internet. „V.A.Urechia“.
5 octombrie 2010 - cu prilejul Zilei Mondiale a Educatorului Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia“ şi-a deschis larg porţile şi a primit vizita celor aproximativ 500 de elevi de la şcolile şi
liceele gălăţene, respectiv: Şcoala nr. 22, Şcoala nr. 3, Şcoala nr. 13, Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 38,
Şcoala nr. 40, Şcoala nr. 28, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă“, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“,
Colegiul Naţional Vasile Alecsandri. Au primit informaţii despre istoricul şi fondul de carte al
bibliotecii, despre condiţiile de înscriere şi despre serviciile de care pot beneficia ca utilizatori.
11 octombrie 2010 - Liceul Pedagogic „Costache Negri“ a organizat, cu ocazia Zilei
Holocaustului în România, o manifestare de comemorare a tragicelor evenimente petrecute în
timpul celui de-al doilea război mondial. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a participat la acest
eveniment cu o expoziţie de carte specifică ce se încadrează în tema generală lansată de
organizatori: „Holocaustul în istoriografia românească şi universală“. Prezentarea cărţilor a fost
făcută de colega noastră Silvia-Cornelia Matei.
12 noiembrie 2010 - elevii clasei a X-a D de la Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi
Ferate, însoţiţi de prof. Veluţa Făgurel şi ing. G. Schoring, au vizitat Biblioteca „V.A. Urechia“ şi au
admirat expoziţiile deschise cu ocazia „Zilelor Bibliotecii“, care pun în valoare personalitatea
istoricului V.A. Urechia şi bogăţia documentară a donaţiei sale de carte. Întreaga clasă a dorit să se
înscrie la Bibliotecă şi să împrumute cărţi.
12 noiembrie 2010 - Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ a organizat împreună cu Colegiul
Naţional „Al. I. Cuza“, clasele institutorilor Doina Mormenche şi Oana Damian, manifestarea
Biblioteca şi tânăra generaţie. Elevii din clasa a III-a au prezentat o carte-poveste cu tema Ce este
cartea pentru mine în cadrul Clubului de carte, iar cei din clasa I au realizat momentul teatral
Trenuleţul cărţilor. Manifestarea s-a încheiat cu prezentarea serviciilor de bibliotecă oferite de
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ şi Biblioteca „V. A. Urechia“ precum şi înscrierea celor mici alături de
părinţi şi bunici la bibliotecă.
16 noiembrie 2010 - copiii grupei mijlocii de la Grădiniţa „Parfumul Teilor“, împreună cu
doamnele institutor Acătănoaie Marilena şi Ciuraru Ana-Maria au făcut o vizită la Biblioteca
Judeţeană „V.A.Urechia“. Cei mici au fost impresionaţi de rafturile pline cu cărţi, de personajele
îndrăgite şi descoperite la Secţia pentru Copii, de poveştile auzite şi informaţiile primite. S-a
desprins dorinţa că vor reveni la Bibliotecă în cel mai scurt timp împreună cu părinţii pentru a
deveni cititori.
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17 noiembrie 2010 - copiii grupei mijlocii de la Grădiniţa „Neniţescu“, împreună cu
doamna educatoare Dima Tincuţa au vizitat Biblioteca „V.A. Urechia“. Cei mici au ascultat o
poveste, au răsfoit cărţile pentru copii şi au fost încântaţi să vizioneze un film de desene animate la
Sala Multimedia.
24 noiembrie 2010 - prichindeii Grădiniţei nr. 44 însoţiţi de doamnele educatoare: Loureth
Oprea, Nastasia Andrei, Marilena Bercan, Şerban Fănica şi copiii Grădiniţei nr. 59 însoţiţi de
doamna educatoare Georgeta Moise au descoperit lumea minunată a poveştilor la Secţia pentru
Copii a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“. De asemenea au fost conduşi şi prin celelalte
compartimente destinate publicului, unde au fost informaţi despre serviciile oferite de biblioteca
noastră. La plecare copiii au primit fişe de înscriere şi au promis că vor reveni cât mai curând pentru
a deveni cititori ai Bibliotecii, prestigioasă instituţie de cultură gălăţeană.
25 noiembrie 2010 - elevi ai clasei a IX-a de la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza“,
însoţiţi de doamnele profesoare Lucia Chirnoagă, Anamaria Dumitrache şi de doamna bibliotecară
Livia Enea, au vizitat secţiile Bibliotecii „V.A. Urechia“ destinate publicului, au aflat despre
serviciile publice oferite de Bibliotecă comunităţii şi au admirat expoziţiile deschise cu ocazia
„Zilelor Bibliotecii“.
30 noiembrie 2010 - a fost inaugurată Filiala nr. 3 a Bibliotecii „V.A. Urechia“ Galaţi în
cadrul Parcului de Soft şi Tehnologia Informaţiei. Această Filială se adresează utilizatorilor IT
din zona Damen, APDM, AFDJ, Proiect SA, ICEPRONAV şi tuturor celor care lucrează în Parcul
de Soft şi Tehnologia Informaţiei amplasat pe strada Portului nr. 23.
12 decembrie 2010 - elevii de la Şcoala gimnazială „Unirea“ din comuna Braniştea,
judeţul Galaţi, împreună cu doamnele profesoare Dorina Codreanu şi Roxana Tînjală au vizitat
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“. Elevii au vizitat toate compartimentele pentru public şi au
primit informaţii despre istoricul Bibliotecii, despre condiţiile de înscriere, despre activităţile
culturale care se desfăşoară în biblioteca noastră şi despre serviciile oferite pentru public.
I.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii
media:
I.4.1.Lansări de carte:
4 februarie 2010 – În cadrul Salonului Literar Axis Libri s-a lansat volumul Omul
tranziţiei, autor conf. univ. dr. Ivan Ivlampie. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi
Theodor Parapiru, scriitor.
5 februarie 2010 – s-a lansat Demonul confesiunii, autor Radu Sergiu Ruba, preşedinte al
Asociaţiei Nevăzătorilor din România. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Viorel
Ştefănescu, scriitor. A fost un adevărat regal de cultură.
11 februarie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 3 (trei) lansări de
carte: Dialoguri socratice (apărut la Editura „Axis Libri“), autor Viorel Dinescu; Fugă în roşu şi
Cuvinte şi îngeri, autor Săndel Stamate. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
Parapiru, scriitor.
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18 februarie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri s-a lansat volumul
Totalitarism şi victimizare (apărut la Editura „Axis Libri“), autor Viviana Ivlampie. Moderatori:
Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
25 februarie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Războiul lui Puf (apărut la Editura „Axis Libri“), autor Ioan Toderiţă şi Coşava sau
povestiri marinăreşti, vol. 2: Experimentul (apărut la Editura „Sinteze“), autor Maximilian N.
Popescu-Vella. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
4 martie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – s-au lansat 3 (trei) cărţi: Fără
îngeri (apărut la Editura „Fundaţia Culturală Antares“), autor Sanda Panait; Rebutarea omenirii
şi 5 (apărute la Editura „Sieben Publishing“), autor Adrian Georgescu. Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
11 martie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – 4 lansări de carte: Punţi spre
iubire, autor Ionel Marin; Lăcomia destinului şi În România concretă (vol. 1-2), autor Aurel
Ştefanachi; Lungul drum al vieţii către viaţă, autor Mioara-Antonia Nicolau. Moderatori:
Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
18 martie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – alte 3 (trei) lansări de carte: În
aşteptarea Augustei, autor Nicolae Zainea Vornicoff; Victime târzii, autori Nory Bellu şi
Alberto Simon Bellu; Monumentele istorice şi de arhitectură din oraşul Galaţi din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea, autor Valentin Bodea.
Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
25 martie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri a avut loc lansarea volumului
Viaţa unei nopţi sau Totentanz, autor Claudia Partole. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul
bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
1 aprilie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Rugăciuni cu puteri vindecătoare şi Farmece, legări, dezlegări, autor Vasile Andru.
Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
1 aprilie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri s-au lansat 2 (două) cărţi:
Rugăciuni cu puteri vindecătoare şi Farmece, legări, dezlegări, autor Vasile Andru. Moderatori:
Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
8 aprilie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 4 (patru) lansări de
carte: Comisia Zurich şi Dumnezeu era-n vacanţă ale autoarei brăilene Doina Popescu; Cercul
sălbatic, autor Aura Christi şi În carmace şi năvod, autor Constantin Cristian. Moderatori:
Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
15 aprilie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – 3 (trei) lansări de carte: Neamul
Farkaşilor şi alte povestiri şi Transplantul, autor G-neral Brig. (rt) Neculai I. StaicuBuciumeni; Am fost cândva...OM, autor Marius Cioarec. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul
bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
6 mai 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri a avut loc lansarea volumului:
Universul operei lui Panait Istrati, autor Kim Song Sou, profesor la Universitatea din Osaka
(Japonia); traducător dr. Eduard Claudiu Brăileanu, şef Serviciu Relaţii Publice la Biblioteca
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Judeţeană „Panait Istrati“ din Brăila; prefaţator conf. univ dr. Zamfir Bălan, director adjunct al
Muzeului Brăila. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
13 mai 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de carte:
Povestiri despre demonul politic, autor Ion Cordoneanu (Editura AXIS LIBRI, Biblioteca „V.A.
Urechia“ , 2010) şi Ţara Moldovei în vremea lui Ştefan Tomşa al II-lea, autor Aurel Iacob
(Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2010). Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
Parapiru, scriitor.
20 mai 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – alte 2 (două) lansări de carte: Din
alchimia unei existenţe (Editura Institutul European), autor Viorel Rotilă; Trandafirul galben
(Editura Axis Libri), autor Nicolae-Paul Mihail şi prezentarea a 2 antologii - Primăvara esenţelor
şi Esenţe de primăvară - ale Editurii Panfilius, prefaţate de Victor Cilincă. Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
27 mai 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – lansarea volumului Dicţionar
enciclopedic de expresii celebre, apărut la Editura Axis Libri, autor Teodor Parapiru.
Moderatori ai acestui eveniment: Ilie Zanfir şi Dan Plăeşu.
1-6 iunie 2010 – în cadrul celei de a doua ediţii a Festivalului Naţional al Cărţii „AXIS
LIBRI“ - au avut loc 52 de lansări de carte de toate genurile (carte pentru copii, pentru tineret etc.),
adresate iubitorilor de lectură din judeţul Galaţi şi nu numai.
10 iunie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Galaţi. Ghid istoric şi turistic (Editura Axis Libri), autori Zanfir Ilie şi Pompiliu Comşa şi
Catrafuse (Editura Axis Libri), autor Victor Cilincă. Moderator: Theodor Parapiru, scriitor.
15 iunie 2010 – 2 lansări de carte Labyrinth.com şi VOODOO semnate Eugen Ovidiu Chirovici
economist, scriitor şi jurnalist, Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România. Moderatori:
scriitorii Teodor Parapiru, Liviu Papuc şi Aurel Ştefanachi.
9 septembrie 2010 - lansarea volumului de poeme Balans, de Valeriu dg Barbu, apărut la Editura
Nelinişti Metafizice, Constanţa, 2010.
23 septembrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – sub titulatura Princeps
Edit - Iaşi şi invitaţii săi au avut loc 9 lansări de carte. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii
şi Theodor Parapiru, scriitor.
30 septembrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – 2 lansări de carte: Vamă,
autor Dinu Olăraşu (Editura Eikon, Cluj-Napoca) şi Răstimpul iubirii, autor Coriolan Păunescu
(Editura Universitară Danubius, Galaţi). Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
Parapiru, scriitor.
5 octombrie 2010 - lansarea volumului de debut Luptătorii virtuali a tânărului prozator
Bogdan Cătălin Mereuţă, elev în clasa a VIII-a, la Şcoala nr 40 „Iulia Haşdeu“.Volumul de proză
scurtă a apărut la Editura „Lumen“ din Iaşi şi a fost prezentat de către directorul acesteia - lector
univ. dr. Antonio Sandu.
14 octombrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri alte 2 (două) lansări de carte:
Al treilea spirit, autor Maximilian N. Popescu-Vella (Editura Sinteze, Galati, 2010) şi Cochetând
10

cu muzele, autor Gheorghe Gurău (Editura Sinteze, Galaţi, 2010). Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
21 octombrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – lansarea volumului Viaţa ca
autosugestie, autor Dan Goglează (Editura Humanitas, 2010). Moderatori: Zanfir Ilie, directorul
bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
28 octombrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – au avut loc 3 (trei) lansări de
carte: scriitoarea Doina Popescu-Brăila a lansat următoarele volume: Copilul Dunării şi Ardei
Iuţi (Editura Torent Press, Brăila, 2010); lansarea volumului Târgul de nopţi (Editura Cronica,
Iaşi), autor Valeriu Stancu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru,
scriitor.
4 noiembrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – alte 2 (două) lansări de carte:
Poeţi din Basarabia, autor Adrian Dinu Rachieru (Editura Academiei Române, 2010) şi Destine,
autor Elis Râpeanu (Editura Tipo-Man, Ploieşti, 2010). Moderatori: Zanfir Ilie, directorul
bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
11 noiembrie 2010 – În cadrul Zilelor Bibliotecii “V.A. Urechia” la Salonul Literar Axis
Libri s-au lansat 7 (şapte) volume pe diverse teme de interes general. Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
18 noiembrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – au avut loc 2 (două) lansări
de carte: €-Anonimii(I) (Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2010), autor Apostol Gurău şi Chef pe
Titanic (Editura PIM, Iaşi, 2010), autor Vasile Ghica. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii
şi Theodor Parapiru, scriitor.
2 decembrie 2010 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – 3 lansări de carte: Farmecul
discret al dreptei cumpăniri (Editura Eikon, Cluj, 2010) autor Cassian Maria Spiridon; lansarea
volumelor Arme şi lopeţi (Editura Zedas, Focşani, 2010) şi Nunta neagră (Editura Valman,
Râmnicu Sărat, 2010), autor Gheorghe Andrei Neagu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul
bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
I.4.2. Expoziţii:
Pe parcursul anului 2010 Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” a organizat, atât la
sediul centralc cât şi la filiale un număr de 51 de expoziţii tematice. (Anexa 1) Exemplificări:
14 ianuarie - 25 februarie 2010 - Expoziţie de documente iconografice deschisă la sediul
Bibliotecii „V.A. Urechia“ - et.1- Popasul Bibliofilului, cu prilejul aniversării a 160 de ani de la
naşterea poetului Mihai Eminescu „rezerva naţională de conştiinţă“ cum îl definea N.Stănescu,
urmăreşte frumuseţea misterioasaă a chipului eminescian surprinsă de fotografiile de epocă, de
vechi litografii , grafică şi pictură . Sunt expuse imagini ale poetului începând cu vârsta de 19 ani,
student fiind la Viena, „cu figura clasică încadrată de plete mari negre, cu fruntea înaltă şi senină;...
până la ultima fotografie din 1887, la vârsta de 37 de ani, executată de J. Bielig. Alte ipostaze ale
preaiubitului nostru poet naţional au fost surprinse de-a lungul timpului de maeştri ai penelului: P.P.
Molda (1919), A. Murnu (1929), C. Ressu (1939), J. Perahim (1950), L. Macovei (1964), S.
Vergulescu (1989) ... până la maestrul gălăţean N. Spirescu (1990).
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15 - 25 ianuarie 2010 - Expoziţie de carte Eminescu şi Galaţii - deschisă în Sala Eminescu
a Bibliotecii „V.A. Urechia“ reconstituie prin documente o pagină de cultură locală întreprinsă între
anii 1909-1911, de un grup de intelectuali gălăţeni, care au avut iniţiativa ridicării unui monument
la Galaţi, operă a sculptorului Fr. Storck, în marmură de Carrara, la comemorarea a douzeci de ani
de la moartea poetului iubit. Sunt expuse : Actul comemorativ al dezvelirii monumentului Eminescu
la Galaţi din 16.10.1911, semnat de N. Iorga, M. Sadoveanu, C. Botez, I. Minulescu..., Omagiu lui
Eminescu, număr unic, ziar festiv, corespondenţă, carţi poştale cu Galaţiul din 1867 şi 1869 când
Eminescu a venit la Galaţi cu trupele lui Iorgu Caragiale şi M. Pascaly.
12- 22 ianuarie 2010 - Expoziţie de carte Mihai Eminescu - Povestea vieţii în documente
şi imagini. Loc de desfăşurare: Sediul Central, Foaierul Sălii de Lectură „Mihai Eminescu“, etaj I.
12 - 22 ianuarie 2010 - Expoziţie de documente în ediţii bilingve Eminescu - poet
universal. Loc de desfăşurare: Sediul central - parter.
15- 30 ianuarie 2010 - Expoziţie de documente Pe lîngă plopii fără soţ. Loc de desfăşurare:
Filiala nr. 1 „Costache Negri“ - Casa de Cultură a Sindicatelor, etaj 1.
14 - 20 ianuarie 2010 - Expoziţie de carte Eminescu - Domnul cel de nemurirea noastră.
Loc de desfăşurare: Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ - Gara CFR - călători, etaj 1.
27 februarie - 10 martie 2010 - Filiala nr. 1 „Costache Negri“ organizează în colaborare cu
artista decorator Constance Vintilă o expoziţie de mărţişoare neobişnuite intitulată Cufărul cu
mărţişoare.
1-15 martie 2010 - Mărţişoare şi suveniruri ... de după gratii - expoziţie de mărţişoare,
felicitări şi suveniruri realizată de persoanele private de libertate de la Penitenciarul Galaţi.
1-15 martie 2010 - Primăvara în alb şi roşu - expoziţie cu mărţişoare executate în cadrul
orelor de art-terapie şi terapie ocupaţională de către cei 23 de tineri şi personalul Centrului de
Servicii Complexe pentru Persoane cu Handicap - DGASPC Galaţi, organizată în foaierul Sălii de
lectură „M. Eminescu“ (partea dreaptă) a Bibliotecii „V.A. Urechia“. Este un prilej de a demonstra
resursele de care dispun aceste persoane pentru a fi ca ceilalţi membri ai comunităţii locale.
1 - 10 martie 2010 – Bucuria primăverii ! - expoziţie de mărţişoare realizată de elevii
Şcolii de Arte şi Meserii „Simion Mehedinţi“, îndrumaţi de cadrele didactice: prof. Mişcalencu
Mădălina, Florea Sanda, Nedelea Veronica şi Dima Matilda.
20 - 29 martie 2010 - expoziţie de carte cu tema Oameni de cultură români în spaţiul
francofon. Expoziţia a cuprins câteva dintre lucrările celor mai cunoscuţi români care şi-au adus
contribuţia la dezvoltarea patrimoniului cultural francez, precum Emil Cioran, Eugen Ionescu,
Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Constantin Brâncuşi, George Enescu, Panait Istrati şi alţii,
existente în colecţiile Bibliotecii.
29 martie - 10 aprilie 2010 - Hristos a Înviat! - Expoziţie pascală. Lucrările au fost
realizate de copiii Grădiniţei nr. 9 „Sf. Nicolae“, Grădiniţei nr. 62 „Ion Creangă“, Grădiniţei „Tedi“
şi Grădiniţei nr. 52. Loc de desfăşurare: Secţia de Împrumut la Domiciliu pentru Copii - Sediul
central al Bibliotecii „V.A. Urechia“.
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29 martie - 10 aprilie 2010 - Sărbătorile Pascale cu ouă încondeiate – Expoziţie cu
lucrări realizate de elevii Colegiului Tehnic „Dumitru Moţoc“, Şcolii de Arte şi Meserii „Simion
Mehedinţi“ şi membrilor Atelierului „Speranţa Miron“. Loc de desfăşurare: Filiala nr. 4 "Grigore
Vieru".
1 aprilie - 20 aprilie 2010 - Sărbătoarea Paştelui la români - Expoziţie de desene şi
obiecte tradiţionale la care au participat cu lucrări: preşcolarii de la Grădiniţa nr. 2 „Sf. Stelian“,
educator Florentina Botea si artista decorator Constance Vintilă. Loc de desfăşurare: Filiala nr. 1
„Costache Negri“.
1 aprilie - 15 aprilie 2010 – Sfintele Sărbători de Paşti – Lumină şi renaştere spirituală
- expoziţie de obiecte religioase realizate de persoane private de libertate de la Penitenciarul Galaţi
ce a cuprins: icoane pictate pe suport de pânză şi lemn, ouă încondeiate, goblene cu temă religioasă,
sculptură în piatră, felicitări, machetele Catedralei Ortodoxe „Sf. Ierarh Nicolae“ şi a Bisericii „Sf.
Precista“ din Galaţi.
I.4. 3. Aniversări cultural-educative, marcare zile speciale:
14 - 15 ianuarie 2010 – Eternul Eminescu - 160 de ani de la naştere - o serie de
manifestări şi expoziţii dedicate Zilei de naştere a marelui poet naţional Mihai Eminescu.
22 ianuarie 2010 - au avut loc manifestări dedicate zilei de 24 Ianuarie: Unde-s doi puterea
creşte – program literar artistic.
27 ianuarie 2010 - In memoriam Academician dr. Paul Păltănea - manifestare omagiu
închinată celui mai mare istoric al Galaţiului Academician dr. Paul Păltănea.
1-4 martie 2010 - Zilele Ion Creangă:
 În lumea lui Creangă - Concurs interactiv la care au participat copiii Grupei
pregătitoare de la Grădiniţa nr. 61 „Ion Creangă“, director Mogoş Ruţa, educator
Stratulat Nina-Dana;
 Creangă, prietenul copiilor - Montaj literar artistic la care au participat copiii de
la Grădiniţa „Albă ca Zăpada“, educator Lupu Georgeta;
 Să descoperim poveştile lui Creangă - Ora de poveste la care au participat
elevii clasei a II -a B, institutor Manolache Mărioara şi elevii clasei a IV-a C,
institutor Tirim Rodica de la Şcoala nr. 11 „Mihail Sadoveanu“;
 Nică, mirele vorbei din Humuleşti - Personajele lui Creangă transpuse în
realitate. Au participat copiii de la Grădiniţa nr. 47, director Boubătrân Lenuţa,
educator Chebac Tincuţa, educator Andrişoiu Valerica, institutor Ion Sofia,
educator Ariton Gabriela, institutor Samoilă Gabriela şi educator Petria Elena;
 Salonul Literar AXIS LIBRI - Omagierea personalităţii şi operei literare a
lui Ion Creangă;
 Carnavalul personajelor lui Creangă - Montaj literar artistic la care au
participat un grup de 50 de elevi de la Şcoala nr. 26 „Ion Creangă“, director prof.
M. Stan.
19 martie 2010 - E primăvară, este Ziua Mondială a Poeziei - în cadrul Zilei Mondiale
a Poeziei, recitări şi expoziţia de documente de bibliotecă
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20-29 martie 2010 – Ziua Francofoniei - Oameni de cultură români în spaţiul francofon
– Expoziţie de carte care a cuprins câteva dintre lucrările celor mai cunoscuţi români care şi-au adus
contribuţia la dezvoltarea patrimoniului cultural francez, precum Emil Cioran, Eugen Ionescu,
Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Constantin Brâncuşi, George Enescu, Panait Istrati şi alţii,
existente în colecţiile Bibliotecii.
30 martie - 2 aprilie 2010 – Ziua internaţională a cărţii pentru copii – manifestări
organizate în colaborare cu: Şcoala nr. 31 "Gheorghe Munteanu", Director Margareta Dimofte,
Bibliotecar Mariana Patron, elevii clasei a IV-a A, institutor Camelia Dediu şi elevii clasei a III-a A,
institutor Mirela Crucianu; Şcoala nr. 42 "Sf. Împăraţi", Director Vasilica Ilie, Bibliotecar Mariana
Patron, elevii clasei a IV-a B, institutor Eugenia Hâncu; Grădiniţa nr. 47, Director Lenuţa
Boubătrân, educator Chebac Tincuţa, educator Andrişoiu Valerica, institutor Ion Sofia, educator
Ariton Gabriela, institutor Samoilă Gabriela şi educator Petria Elena.
31 martie 2010 – Rugul pe care se ard sentimente - despre poezia lui Nichita Stănescu Biblioteca „V.A. Urechia“ în colaborare cu Şcoala nr. 17 „Nichita Stănescu“ a organizat la Sediul
Central în Sala "Mihai Eminescu" o amplă manifestare la care au participat reprezentanţi ai
instituţiilor de cultură gălăţene, elevi, profesori precum şi scriitori, membri ai Cenaclului "Noduri şi
semne".
19-23 aprilie 2010, 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 cele două filiale
ale bibliotecii (Filiala nr. 1 “Costache Negri” şi Filiala nr. 4 “grigore Vieru”).
1 iunie 2010 - Pentru a marca şi sărbători Ziua Internaţională a Copilului, Consiliul
Judeţului Galaţi, Biblioteca „V.A. Urechia“ Galaţi şi Primăria Galaţi au organizat Carnavalul
Cărţii pentru Copii - Ediţia a XXX-a în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri“.
28 iunie – 31 iulie 2010 - Expoziţia „Dunărea în gravura de secol XIX“ oferă o
reconstituire documentară a bazinului Dunării, de la intrarea în ţară până la vărsarea în Marea
Neagră, dar şi frumuseţea netulburată a bătrânului Danubius Fluvius Europae Maximus, prin
litografii tipărite la Viena în 1826: ruinele Podului lui Traian, insula Ada -Kaleh, cetăţi fortificate
azi dispărute. Portul Galaţi apare cu un ţărm abrupt, sălbatic, la care erau ancorate corăbii cu pânze
ce aşteptau să fie descărcate. Era o perioadă de înflorire a cetăţii noastre.
14 noiembrie 2010, omagiu adus lui Vasile Alexandrescu Urechia fondatorul Bibliotecii,
de către bibliotecarii din Biblioteca „V.A. Urechia“ şi cetăţeni ai oraşului Galaţi prin întâlnirea de la
bustul lui V.A. Urechia situat în faţa Sediului central al Bibliotecii de pe strada Mihai Bravu.
17 noiembrie 2010 - Profesorul Brad Segal - personalitate enciclopedică – manifestare
organizată de Asociaţia Generală a Inginerilor din România - Filiala Galaţi în colaborare cu
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - Universitatea „Dunărea de Jos“ şi Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi. Evenimentul a avut loc la Sediul Central al Bibliotecii „V.A.
Urechia“, Sala „Mihai Eminescu“, etaj I. Manifestarea a fost prilejuită de împlinirea a 75 de ani de
la naşterea omului de ştiinţă, poetului, inginerului, profesorului Segal Brad care şi-a dedicat întreaga
viaţă cercetării alimentelor şi rolului lor în existenţa omului.
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Un loc special în promovarea personalităţilor culturii gălăţene l-a avut Proiectul ”Oameni în
memoria Galaţiului”. Programul a cuprins următoarele expoziţii aniversare:


















februarie 2010: expoziţie dedicată poetului Grigore Hagiu – 25 de ani de la moarte;
martie 2010: expoziţii dedicate personalităţilor aniversate: Eugen Bădărău – 35 de ani de
la moarte, Paul Călinescu – 10 ani de la moarte şi Alexandru D. Moruzi – 195 de ani de
la naştere;
aprilie 2010: expoziţii în memoria gălăţenilor: Alexandru Lascarov-Moldovanu – 125 de
ani de la naştere şi Ovid S. Crohmălniceanu – 10 ani de la moarte;
mai 2010: expoziţii dedicate personalităţilor: Gheorghe I. Tohăneanu – 85 de ani de la
naştere, Mircea Petrescu-Dâmboviţa – 95 de ani de la naştere şi Dumitru (Trixy)
Checais – 20 de ani de la moarte;
15-30 iunie: expoziţia Eminescu şi Galaţiul: mărturii documentare. Documentele expuse
au reflectat pasiunea şi truda de o viaţă a profesorului şi publicistului gălăţean Gheorghe S.
Ştefănescu, un cercetător neobosit în descoperirea legăturilor pe care Mihai Eminescu le-a
avut cu oraşul Galaţi şi a reprezentat un omagiu adus marelui poet;
iunie 2010: expoziţii în memoria gălăţenilor: Anghel Saligny – 85 de ani de la moarte,
Corneliu V. Botez – 140 de ani de la naştere şi Gheorghe S. Ştefănescu – 85 de ani de la
naştere;
iulie 2010: expoziţie dedicată pictoriţei Georgeta Arămescu-Anderson – 100 de ani de la
naştere;
august 2010: expoziţii dedicate memoriei personalităţilor gălăţene: Margareta Metaxa –
115 ani de la naştere, Nedelcu Oprea – 80 de ani de la naştere şi George Fernic – 110 de
ani de la naştere;
septembrie 2010: expoziţie dedicată actorului Gheorghe V. Gheorghe – 80 de ani de la
naştere;
octombrie 2010: expoziţie omagială dedicată actorului Mitică Iancu – 75 de ani de la
naştere;
noiembrie 2010: expoziţie şi manifestare omagială, in memoriam, dedicate omului de
ştiinţă şi poetului Brad Segal – 75 de ani de la naştere;
decembrie 2010: expoziţie in memoriam, dedicată inginerului şi omului politic Mihail
Manoilescu – 60 de ani de la moarte.

I.5. Ca strategii de media menţionăm dezvoltarea brandului cultural ”Axis Libri”
(revistă, târg de carte, editură, salon literar şi minilibrărie 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 a
II-a – 1-6 iunie. Târgul de carte 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 2010 au fost inregistrate 412 articole
referitoare la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, o cifră mult crescută faţă de 2009 (336
articole) şi faţă de 2008 (202 articole).
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I.6. Beneficiarul actual al Bibliotecii ”V.A. Urechia” poate fi caracterizat pe baza analizei
rezultate prin compararea 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 2010 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.
Detaliat, statistica utilizatorilor înscrişi în anul 2010, după studii, este următoarea:


După studii

Evidenţa cititorilor înscrişi

Procent din total

Fără studii

1801

19,84

Studii gimnaziale

1956

21,55

Studii profesionale

342

3,76

2839

31,28

304

3,34

44

0,48

1516

16,70

274

3,01

9076

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 numărului de documente împrumutate. Realizarea numărului documentelor
împrumutate a fost foarte aproape de cel estimat (428.795 faţă de 430.000 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.

Indicatori de performanţă ce vizează activitatea bibliotecii
Denumire indicator de performanţă

Valoare
2007

2008

2009

2010

Documente împrumutate per vizită [u.b.]

1,73

1,72

1,65

1,46

Vizite la bibliotecă per utilizator

8,84

9,81

10,67

11,75

Cost per vizită [ron]

11,1

20,25

17,05

15,78

Frecvenţă medie ponderată zilnică

768,4

774,36

842,49

926,29

16

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 unei 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
Păltănea”, în primul an de funcţionare. 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 (25.070 în 2010 faţă de
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:
 Număr de vizitatori în bibliotecă: 2.079/zi
 Frecvenţă – cca 240.000 beneficiari;
Frecvenţă medie ponderată zilnică – 926,29.
 Documente consultate – 428.795 din care:
− 327.785 împrumutate la domiciliu (76,45%);
− 101.012 consultate în bibliotecă (23,55%);
− 261.264 cărţi (60,92%);
− 35.319 doc. multimedia: audio-vizuale şi electronice (8.23%);
− Documente eliberate în medie pe zi – 1.655,57.





Cititori înscrişi – 9.076 din care:


4.943 sunt elevi şi studenţi (54,46%);



4.232 utilizatori cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani (46,62%);

25.070 utilizatori activi;
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416.188 utilizatori de la distanţă;



Nr. de voluntari: 70 persoane.
Număr de utilizatori înscrişi pe trimestru:
Denumire
indicator
Utilizatori
înscrişi

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

2.635

2.211

1.910

2.320

9.076

În urma centralizării cererilor simple de informaţii din diverse puncte ale Bibliotecii au
rezultat următoarele date:
Nr. de informaţii oferite

Total

În persoană

176.190

Prin telefon

1.478

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

În persoană

67.000

Prin e-mail

757

Prin messenger

1.250

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 Judeţeană „V.A. Urechia” a aplicat periodic sondajul
sociologic, utilizând metoda anchetei cu ajutorul chestionarului. Deoarece cea mai mare afluenţă
de participanţi a fost în perioada 1-6 iunie 2010 la Festivalul Naţional de Carte Axis Libri, s-a
considerat că aplicarea chestionarului în acea perioadă ar fi oportună.
Au fost chestionaţi 120 de participanţi la manifestarile desfăşurate în cadrul Festivalului şi
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dintre respondenţi: 33,33% au studii universitare; 25,83% au studii liceale; 15% studii
postuniversitare; 14,16% studii profesionale şi 11,66% au studii gimnaziale.
După vârsta subiecţilor observăm interesul crescut al celor cu vârsta între 41-60 ani pentru
manifestări culturale şi achiziţii de carte, după cum indică procentul de 35,83%; 31,66% dintre
subiecţi au vârsta între 26-40 ani; 22,50% au vârsta între 15-25 ani; 10% au vârsta peste 60 ani.
La întrebarea cu răspuns liber, am dorit să aflăm ce facilităţi ar trebui să ofere Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” pentru a deveni utilă, prin serviciile sale membrilor comunităţii, iar
propunerile respondenţilor sunt următoarele:
 conectare la Internet din toate sălile cu acces liber pentru public;
 un nou sistem de aranjare al cărţilor la raft;
 utilizarea de Bibliotecă a noilor tehnologii informaţionale;
 fond de carte în limbi străine, exemplu: lb. engleză, japoneză, germană etc;
 achiziţii de carte nouă;
 servicii speciale pentru vârstnici şi persoane cu handicap, care să permită împrumutul de cărţi
aduse la domiciliu de o persoană autorizată de Bibliotecă;
 mai multe filiale ale Bibliotecii în cartierele mari ale oraşului.
Chestionarul şi-a atins scopul propus, evaluând nevoile informaţionale ale participanţilor,
ne-a ajutat să apreciem nivelul cultural al comunităţii gălăţene şi să facilităm accesul la cărţi cu
preţuri rezonabile pentru toţi vizitatorii.
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, Serviciul
Referinţe prin: Oficiul Referinţe tradiţionale, Compartimentul Informare bibliografică şi Centrul de
Informare Comunitară şi punctul de informare OSIM , Garderoba pentru cititori iar la subsol Secţia
Colecţii Speciale;
- Etajul 1 este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Serviciul Săli
de Lectură prin Secţia Săli de Lectură şi Secţia Multimedia; Compartimentul Referinţe electronice/
Internet;
 Alte spaţii ale instituţiei care sunt destinate direct publicului sunt cele în care
funcţionează Filiala nr. 1 „Costache Negri”, Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” şi Filiala nr. 3
“Tehnologia informaţiei”;
 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:
 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 nu au spaţiu şi personal, deci nu funcţionează - în comunele
nou înfiinţate: Poiana, Negrileşti, Suhurlui.
Dotări calculatoare: peste 70% dintre biblioteci sunt dotate cu calculatoare; la dotarea
Consiliilor locale se adaugă dotarea cu aparatură IT prin programul Biblionet, astfel: cele 44
Biblioteci publice din judeţ care au fost acceptate în Programul Biblionet au fost dotate, fiecare, cu
câte 4 computere, 1 imprimantă, 1 skaner, 1 videoproiector, 1 ecran.
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I.10. Propuneri de îmbunătăţire ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări,
după caz.
 deschiderea Filialei nr. 2 “Paul Păltânea”, amenajarea spaţiului, igienizarea acestuia şi
dotarea corespunzătoare funcţionalităţii acesteia;
 reabilitarea depozitului general;
 construcţia unei clădiri – sediu nou de bibliotecă, conform proiectului de management
2008-2013.

 Îmbunătăţirea activităţii profesionale orientată către benficiarii instituţiei:
II.1. Programele/proiectele instituţiei:
Din total de 303 manifestări culturale, prin forţe proprii sau în colaborare cu diferite
organizaţii, din acestea un număr de 286 evenimente s-au desfăşurat în Bibliotecă, la sediul central
şi filiale, din care 51 au fost expoziţii tematice.
La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de
54.621 persoane la care se adaugă peste 538.472 vizitatori la Bibliotecă şi Filiale. Biblioteca
Judeţeană “V.A. Urechia” a derulat în ultimii trei ani un număr important de proiecte, care au vizat
extinderea teritorială a serviciilor prin filiale (cea de-a doua ”Paul Păltănea”este în curs de
amenajare).
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 (în anul 2010 au fost organizate 30 de ediţii). 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 4 publicaţii periodice
proprii şi 14 cărţi.
Biblioteca „V.A. Urechia“ în colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Local
Galaţi, Primăria Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi,
Palatul Copiilor Galaţi şi Editura EIKON Cluj a organizat în perioada 1 - 6 iunie 2010, în spaţiu
neconvenţional (zona pietonală dinspre Elice, către Dunăre), a doua ediţie a Festivalului Naţional
al Cărţii „AXIS LIBRI“, la care au fost prezente produsele literare a peste 147 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 2009.
Alte proiecte în derulare la care Biblioteca a intrat recent şi care vizează utilizarea
tehnologiilor moderne, sunt:
 proiectul Biblionet - până la sfârşitul anului 2010, valoarea totală a beneficiilor din
cadrul proiectului este de 1.930.305,25 RON, cea mai mare dintre toate judeţele din ţară,
iar situaţia detaliată în cifre a judeţului Galaţi se prezintă astfel:
 45 biblioteci publice intrate în program;
 57 de bibliotecari instruiţi în Tehnologia Informaţiei;
 11 laptop-uri pentru Centrul de Formare
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192 computere pentru Filiala 1 “Costache Negri” şi bibliotecile din judeţ.
- Proiectul EdLocal - în cadrul căruia o echipă a bibliotecii a participat la Biblioteca
Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj la o întâlnire de lucru cu specialiştii din bibliotecile partenere
pe tema „Facilitarea accesului la documente locale sau regionale prin intermediul bibliotecii
digitale europene". Pentru acest proiect s-a realizat:


Scanare (documente arhiva istorică, carte veche românească, carte veche străină, cărţi
poştale, scrisori, portrete)

nr. fişiere: 705

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. Sa încheiat un număr de 75 de protocoale de colaborare cu diverse instituţii precum şi un număr de
43 de proiecte educaţionale.
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
internaţionale de carte (Iaşi, Chişinău), 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 a doua oară în calitate de editor, în 2010, a propulsat
Biblioteca ”V.A. Urechia” în poziţia de principal promotor al culturii scrise la Dunărea de Jos.
III.Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei în scopul asigurării funcţionării în
cele mai bune condiţii:
1. Prelucrarea colecţiilor.
La 31 decembrie 2010 biblioteca are în colecţiile ei un număr de 718.852 u.b.
Colecţiile Bibliotecii au crescut în 2010 cu un număr de 30.469 u.b., ceea ce a însemnat o
îmbunătăţire a ofertei de lectură pentru utilizatori.
Din punct de vedere financiar s-au cheltuit 515.096,36 lei, banii provenind din 2 surse:
- bugetul aprobat de Consiliul Judeţean 474.999,67 lei;
- venituri proprii 40.096,69 lei,
din care:
- achiziţii 2010 - 507.045,35 lei;
- abonamente 2011 - 8.051,31 lei.
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În funcţie de provenienţă, documentele intrate în anul 2010 în bibliotecă au următoarea
repartiţie:
Mod de
achiziţie

Cumpărate

Cărţi Periodice

Documente
Colecţii
speciale

Documente multimedia
Casete
audio

CD

CDROM

Total
DVD

12.099

1.914

8

6

398

35

257

158

-

-

2

6

Donaţii

9.877

5.207

13

-

16

3

Schimb

74

23

-

-

-

-

-

97

117

9

-

-

-

-

-

126

-

2

-

-

-

-

-

2

22.424

7313

21

6

416

44

Depozit legal

Dotare BVAU
Dotare MC
TOTAL

204 14.664
-

423

41 15.157

245 30.469

Din suma totală de 507.045,35 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 si alte tipuri de documente

439.593,70

2

Periodice

48.513,10

3

Documente multimedia

18.938,55

4

TOTAL

507.045,35

În afară de achiziţii, donaţiile au fost foarte consistente în cursul anului 2010, 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 Jurnalul Naţional ne-a oferit ca donaţie cca 65 de
titluri, reprezentând aproximativ 6.215 volume. O parte din documentele provenite din donaţii vor fi
dirijate către alte instituţii din Galaţi, către bibliotecile comunale sau Cahul, Chişinău, Bălţi, Odesa.
De asemenea a fost primită o donaţie însemnată de la Tribunalul Galaţi reprezentând 3.208 cărţi şi
4.821 periodice.
Documentele ce au fãcut obiectul completãrii colecţiilor au fost luate în evidenţã primarã
(clasic) si individualã (automatizat în modulul de evidenţã TINLIB: cãrţi, periodice şi multimedia);
s-au atribuit 528 poziţii în RMF (poziţii la care s-au realizat centralizãri cantitative şi valorice),
întocmindu-se un numãr de 375 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
Biroul Catalogare-Indexare pentru a fi catalogate, clasificate şi indexate. Periodicele inventariate, în
numãr de 5399 u.e., au fost foiletate, iar pe coperta a 2-a s-a scris ce cuprinde fiecare volum şi
preţul.
În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţã un numãr de 30.469 volume în valoare de
507.045,35 lei, situaţie care dupã tipuri de achiziţii se prezintã astfel:
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Tipul de achiziţie

Cantitate

Cãrţi cumpãrate

Total valoare
12.099

438.953,70

1.914

48.513,10

643

18.938,55

8

640,00

Cãrţi din Depozit Legal

257

3.694,21

Periodice din Depozit Legal

158

2.478,44

8

44,00

Cãrţi din donaţii

9.877

174.943,13

Periodice din donaţii

5.207

39.096,75

Multimedia din donaţii

60

352,00

Documente pentru Colecţii
Speciale din donaţii

13

1.940,00

Cărţi din schimb
interbibliotecar

74

1.196,57

Periodice din schimb
interbibliotecar

23

350,40

Periodice din dotarea
Ministerului Culturii

2

208,52

117

3.182,00

9

153,00

30.469

734.684,37

Periodice cumpãrate
Multimedia cumpãrate
Documente pentru Colecţii
Speciale cumpărate

Multimedia din Depozit Legal

Cărţi din dotarea BVAU
Periodice din dotarea BVAU
TOTAL

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

Cărţi legate, broşate

Periodice legate

450
790

Secţii de împrumut şi Filiale

3.800
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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 2010, acestea fiind transpuse
în format digital şi valorificate în cadrul expoziţiilor organizate în cadrul bibliotecii.
III. 4. Activitatea de restaurare:
Postul de restaurator carte a fost scos din statul de funcţii ca urmare ca reducerii de posturi
din octombrie 2010, fapt ce va afecta această improtantă activitate.
III.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnologice a fost asigurată prin următoarele direcţii de
acţiune:
 Administrarea şi gestionarea sistemelor soft din Bibliotecă
 TINLIB - Sistemul integrat de bibliotecă
 LegeNet - Softul legislativ
 Softul Light 2000
 Softul Paradox.
 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 3, 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.
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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 Culturii 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: Vasilică Adina Mihaela, Dediu
Titina Maricica şi Manea Gabriel. La sediul Bibliotecii au fost organizate următoarele cursuri:
 Evaluarea activităţilor şi rezultatelor în instituţiile de cultură
 Contencios administrativ şi controlul legalităţii administrative
 Bazele Biblioteconomiei, modulul II
 Protecţia patrimoniului în situaţii speciale
 Resurse Umane
 Dezvoltarea serviciilor culturale în comunitate
La cursurile menţionate au participat peste 87 bibliotecari din Biblioteca Judeţeană şi
Bibliotecile publice din judeţ.





III.7. Măsuri de reglementare internă. În cursul anului 2010 au fost luate următoarele:
actualizarea Planului de Prevenire şi Protecţie pe 2010 cu instrucţiunile proprii pentru
fiecare post de lucru şi stabilirea factorilor de risc precum şi măsurile ce trebuie a fi adoptate
până la eliminarea oricărui pericol, conform noii organigrame;
elaborarea procedurilor Codului de Control Intern aplicabil în Biblioteca “V.A. Urechia”
care se vor implementa în anul 2011.

III.8. Măsuri luate în urma controalelor, auditării interne sau alte organisme de control:









În cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele controale:
În perioada iunie-iulie 2010, Camera de Conturi a Judeţului Galaţi a efectuat o misiune de
audit financiar al conturilor anuale de execuţie pe anul 2009, în baza Ordinului de serviciu
nr. 1569/30.06.2010. În urma acestui control au fost dispuse 12 (doisprezece) măsuri din
care au fost deja implementate 10 (zece), urmând a fi implementate şi restul de 2 (două) în
anul 2011;
În perioada iunie - iulie 2010 Serviciul de Audit Public Intern al Consiliul Judeţului Galati a
efectuat o misiune de audit public intern privind exerciţiul financiar 2009, în baza
Ordinului de serviciu nr. 3326/28.05.2010 cu tema examinarea acţiunilor asupra efectelor
financiare la Biblioteca "V.A. Urechia". Urmare a acestui control au fost dispuse 7 (şapte)
măsuri care au fost sau urmează a fi implementate fiind recomandări pentru anul 2011.
Recomandările care privesc achiziţionarea unui sistem informatic menit să optimizeze
activitatea instituţiei, respectiv cea referitoare la evaluarea şi clasarea documentelor de
patrimoniu din colecţiile speciale depind de alocaţiile bugetare ale anului 2011.
În cursul lunii aprilie şi octombrie 2010 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat
un control în ceea ce priveşte măsurile privind afişarea instrucţiunilor de evacuare în caz de
incendiu, efectuarea planului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi programarea
instructajului personalului pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Nu au fost dispuse
nici un fel de măsuri;
În perioada trimestrului I, 2010 – s-a realizat un control al Direcţiei Judeţene de Cultură,
Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural a Judeţului Galaţi privind asigurarea securităţii şi
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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 septembrie 2010 Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat un control pe relaţii de
muncă şi implementarea normelor de protecţia muncii la care au fost dispuse măsuri pentru
îmbunătăţirea şi menţinerea unei activităţi corespunzătoare..

IV. Situaţia economico-financiară a instituţiei:
În anul 2010 bugetul de venituri şi cheltuieli a fost finanţat de la bugetul local al judeţului
cu suma de 3.564.000 lei din care: cheltuieli de personal 2.327.000; cheltuieli materiale 1.192.000
lei; cheltuieli de capital 50.000 lei.
Credite bugetare definitive
– lei -

Plăţi efectuate
– lei -

Total cheltuieli

3.564.000

3.479.243

A. Cheltuieli curente:

3.519.000

3.434.033

- Cheltuieli personal

2.327.000

2.258.869

- Cheltuieli materiale

1.192.000

1.175.164

50.000

49.982

Denumirea indicatorilor

B. Cheltuieli de capital

În luna decembrie a anului 2010, prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 554/22
decembrie 2010, am reuşit să obţinem alocarea a 1.099.691,00 RON inclusiv TVA, pentru
reabilitarea, în perioada 2011-2012, a Depozitului de carte.
IV.1. Execuţia cheltuielilor BVC buget local se prezintă astfel:
Cheltuieli curente :
3.434.033 lei , total din care:
- Cheltuieli de personal
2.258.869 lei;
- Cheltuieli bunuri şi servicii 1.175.164 lei;
Cheltuieli de capital:
49.982 lei.
La titlul I plăţile totale pentru cheltuieli cu personalul au fost de 2.258.869 lei, respectiv
97,07 % din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
- lei  Salarii de bază
1.425.103
 Salarii de merit
2.832
 Indemnizaţii de conducere
5.235
 Spor de vechime
20.270
 Spor pentru condiţii de muncă
22.489
 Alte sporuri
17.244
 Fond de premiere
119.902
 Indemnizaţii de delegare
4.970
 Alte drepturi salariale în bani
165.849
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IV.2. CONTRIBUŢII LA BUGETELE PUBLICE: 474.975 lei.
La titlul II - Bunuri şi servicii plăţile totale au fost de 1.175. 164 lei, respectiv 98,59 % din
creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
- lei 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
detaşări, transferări
Cărti, publicaţii şi materiale documentare
Pregătire profesională
Alte cheltuieli
Deplasări,

5.555
18. 226
179.762
9.902
13.364
326
429
61.624
182.642
153.269
19.512
11.350
475.000
30.051
13.704

La cheltuielile de capital s-au efectuat plăţi de 49.982 lei, respectiv 99,68 % din total
credite aprobate pentru această destinaţie, după cum urmează:
 proiectarea şi elaborarea documentaţiilor specifice BVAU prevăzute în standardele de
management/ control intern conform OMFP nr. 946/2005 – 11.482 lei
 actualizare studiu de fezabilitate, audit energetic, proiect tehnic+detalii de execuţie depozit
carte – 38.500 lei
Execuţia veniturilor BVC, Venituri proprii, se prezintă astfel:
 Prevederi 12 luni: 75.000 lei;
 realizat
12luni : 40.265 lei;
S-au achiziţionat cărţi în valoare de 40.097 lei din care :

din disponibil excedent anii precedenţi de 850 lei,

din încasările anului 2010 de 39.427 lei.
Soldul de venituri proprii al instituţiei era la 1 ianuarie 2010 de 850 lei, iar la sfârşitul
anului 2010 de 1.018 lei.
Din analiza activităţii prezentate 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,
31 ianuarie 2011
Director al Bibliotecii ”V.A. Urechia”,
Prof. Zanfir ILIE
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