PROIECT DE MANAGEMENT
PENTRU MANAGEMENTUL
BIBLIOTECII „V.A. URECHIA”
Instituția publică de cultură – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a fost fondată juridic în 7
decembrie 1889 prin Decretul Regelui Carol I nr. 3382 și inaugurată în 11 noiembrie 1890 de ctitorul său
„profesorul Vasile Alexandrescu Urechia, academician, deputat și senator în forul legislativ al țării ...
scriitor, istoric, pedagog și publicist” (vezi Monografia Bibliotecii V.A. Urechia, vol. I, autor Nedelcu
Oprea).
A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind
evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi este o instituție publică de tip enciclopedic, cu
personalitate juridică. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" din Galaţi funcţionează ca instituţie bugetară,
fiind finanţată de către Consiliul Judeţului Galaţi, în a cărui subordine se află, respectiv sub îndrumarea de
specialitate a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile
Legii Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002, modificată şi completată, respectiv pe baza Legii nr. 111/1995,
modificată şi completată, cât şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice,
elaborat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României şi aprobat de Comisia Naţională a
Bibliotecilor sub nr. 6611/25.11.2002, respectiv pe baza Hotărârii nr. 781/29 martie 2012 a Consiliului
Judeţului Galaţi, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi pe baza Hotărârii
nr. 492/12 august 2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi.
Conform art. 30, alin. 2 din Legea 334(r1)/2002 Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” poate fi
finanţată şi de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi pentru programe culturale, lucrări de investiţii şi
cheltuieli materiale sau de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin
donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri. Biblioteca istorică „V.A. Urechia” din Galaţi, este
găzduită într-o clădire, monument arhitectonic, construită în anul 1894/1895, de o societate de construcţii
românească al cărei preşedinte era prinţul D. Ghica (aceeaşi societate care a construit şi Palatul regal de la
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Cotroceni, Imprimeria Statului, Spitalul Brâncovenesc etc.), fost sediu al Comisiunii Europene a Dunării de
Jos, se impune şi astăzi prin ţinuta ei clasică şi prin sobrietate.
În acest sens, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” are ca principală misiune: satisfacerea intereselor
de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Galaţi, prin
promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului la informaţii relevante prin creşterea
colecţiilor de cărţi şi publicaţii şi prin asigurarea de servicii publice de informare adecvate fiecărei categorii
de utilizatori.
Pentru realizarea misiunii sale:


Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi trebuie să aibă rol major în oferta locală de informaţii la
care să aibă acces, fără discriminare, toţi utilizatorii comunităţii;



Informaţia să se constituie în factor determinant al dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii, în
păstrarea identităţii locale şi naţionale;



Bibliotecarii să asigure asistenţă de specialitate oricărei persoane/organizaţie/instituţie care doreşte să
realizeze o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial;



Bibliotecarii vor facilita accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi vor oferi expertiză prin
servicii integrate, care să conducă la economie de timp şi la creşterea independenţei utilizatorului în
procesul cunoaşterii;



Bibliotecarii vor accesa şi alte surse de informare interne şi externe, care să promoveze legătura cu
experţi din toate domeniile cunoaşterii şi ale parteneriatului.
Prin activitatea sa, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” asigură achiziţionarea, tezaurizarea şi

clasificarea colecţiilor de publicaţii din patrimoniul culturii locale, naţionale şi universale, cu rolul social
de informare, instruire, cercetare, educare şi recreere.
A.1. Instituţiile care se adresează comunităţii gălăţene în vederea informării şi educării non-formale sunt:
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 Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor, Biblioteca Penitenciarului de maximă siguranţă)
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 Arte Vizuale, Muzeul de Istorie,
Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Palatul Copiilor, O.N.G.-uri pe activităţi
de profil.
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A.2. Participarea Bibliotecii în/la programe/proiecte europene/internaţionale
Prin activitățile cu caracter internațional, organizate în ultimii ani, Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia” și-a propus să contribuie la dezvoltarea dialogului multicultural și multietnic și să valorifice
patrimoniul local prin includerea comunității gălățene în circuitul internațional. Participarea bibliotecii în
proiecte cu finanțare externă a fost o preocupare constantă a managementului bibliotecii încă din anul 2007.
Astfel, în ultimii trei ani, biblioteca a derulat următoarele proiecte cu finanțare externă:
1. Biblionet – lumea în biblioteca mea. Este un program național, finanțat de Fundația Bill și Melinda
Gates, în valoare de 26,9 milioane dolari, care își propune ca, prin formarea bibliotecarilor și
tehnologia furnizată, să contribuie la dezvoltarea rețelei de biblioteci publice din România. Pentru
județul Galați programul a fost implementat în anul 2009 și va continua până la sfârșitul anului 2013,
cu o valoare estimativă de 1950500 lei;
2. American Shelf Galați – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate vârstele interesat
de cultura și civilizația americană. A fost inaugurat în anul 2010;
3. Click @ platforma online de instruire pentru bibliotecari – proiect în care Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” Galaţi este parteneră cu alte 5 biblioteci judeţene, care a fost finanţat de către
organizaţia nonprofit Electronic Information for Libraries (EIFL) în cadrul programului de formare
Mortenson Global Libraries Lideri şi Inovatori 2011. Perioada de implementare a proiectului a fost
cuprinsă între 1 septembrie 2011 – 31 august 2012 iar valoarea acestuia de 2000 dolari;
4. Axa cărţilor Galaţi-Cahul, proiect aprobat, depus la Departamentul Românilor de Pretutindeni, dar
fără finanţare în anul 2012, cu asigurări pentru derulare în 2013 - 2015. Total valoare proiect
42636,73 lei;
5. Businessman-ul din noi – proiect câştigător la Concursul „Instruieşte-ţi comunitatea”. Finanţator:
Fundaţia IREX România. Perioada de implementare a proiectului este 1 iulie - 31 decembrie 2012,
valoarea fiind de 1500 dolari;
6. Cartea călătoare – reprezintă continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi cultură
pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare Focşani, prin
care s-a amenajat în cadrul Bibliotecii o secţie de carte audio Daisy, destinată persoanelor cu
deficienţe de vedere;
7. Şcoala de Vară a Tinerilor Bibliotecari, ediţia a II-a. Două (2) proiecte câştigătoare cu cofinanțare,
perioada de implementare fiind 1 octombrie 2011 – 31 martie 2012:


Biblioteca, arc peste timp - Scopul proiectului a fost de a dezvolta elevilor de liceu interesul

pentru cunoaşterea şi studiul istoriei oraşului port Galaţi;
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Comuna mea este online – Proiectul şi-a propus să includă informaţii factologice despre 10

comune gălăţene, într-un modul aflat pe site-ul bibliotecii, folosind noile tehnologii de comunicare
web 2.0, în special a instrumentelor de tip wiki, scopul proiectului fiind creşterea gradului de
informare a membrilor comunităţii. După perioada de implementare a proiectului au fost organizate
activităţi similare şi cu celelalte comune galăţene, proiectul extinzându-se ulterior la 61 de comune
(tot judeţul).
9. Şcoala de Vară a Tinerilor Bibliotecari, ediţia a III-a. Patru (4) proiecte cu cofinanțare, perioada
de implementare fiind 1 octombrie 2012 – 31 martie 2013:


Felicitări tridimensionale handmade proiect desfăşurat sub sloganul „Descoperă-ţi măiestria

mâinilor!”, îşi propune să iniţieze 15 persoane casnice - cu vârsta între 20 şi 50 ani, din judeţul Galaţi
- în arta confecţionării felicitărilor tridimensionale;


O lume mai bună, împreună. Proiect anti-discriminare, prin care gălăţenii vor conştientiza

problemele cu care refugiaţii din Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil
Galaţi se confruntă în ţările de origine şi motivele care i-au determinat să-şi părăsească ţara şi
familiile;


Ești informat, ești protejat. Campanie de informare în domeniul educației sexuale și își

propune ca timp de 6 luni să faciliteze accesul adolescenților, cu vârsta între 14-18 ani, la informații
pertinente și actuale din acest domeniu;


Şi ei au copilărie. Proiectul vizează 20 de persoane din Centrul de Plasament „Negru Vodă”

şi din cadrul Fundaţiei „Inimă de Copil” din Galaţi, în sprijinul cărora venim cu o serie de activităţi
culturale care să-i ajute pe tineri să comunice şi să socializeze atât între ei cât şi cu persoanele din
afara sistemului.
10. În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” și a programelor de colaborare transfrontaliere, Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia" a inițiat un program amplu de susţinere şi cooperare interbibliotecară, de
dezvoltare a relaţiilor culturale transfrontaliere prin deschiderea de Filiale în toată euroregiunea. Au
fost deschise 5 (cinci) filiale în Republica Moldova și 2 (două) în Ucraina. Pentru dotarea acestor
filiale au fost selectate lucrări reprezentative din donaţiile primite de Biblioteca ”V.A Urechia” precum şi din
producţia editorială a editurii Bibliotecii - „Axis Libri”- peste 8000 de cărți.

A.3. Cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora
Promovarea imaginii bibliotecii şi mediatizarea activităţilor s-a realizat printr-o acţiune concentrată
pe mai multe planuri:
4

1. Prin creşterea calităţii serviciilor oferite, astfel încât acestea să fie promovate datorită
beneficiarilor, care la rândul lor comunică în mediul profesional şi familial despre acestea.
2. Pe Internet, prin pagina web a bibliotecii www.bvau.ro, blogul bibliotecii, facebook şi google+.
3. Toate activităţile realizate de către bibliotecă au fost mediatizate prin comunicate de presă, trimise
de către Serviciul Relaţii cu Publicul către toate instituţiile mass-media locale şi naţionale.
În permanenţă, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a desfăşurat numeroase activităţi culturale (vezi
Anexa nr. 1.1), cu o largă adresabilitate, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor nu doar cu oferte de
lectură, ci și cu o gamă cât mai generoasă de activităţi, care să corespundă gusturilor tuturor celor interesaţi.
Astfel, au fost organizate în ultimii trei ani: expoziţii de carte pe diverse tematici; lansări şi târguri de carte;
întâlniri cu autori din ţară şi străinătate; proiecţii de filme; conferinţe; mese rotunde; s-au redactat materiale
informative: afişe, pliante, semne de carte, calendare.
Activităţile cu cel mai mare impact au fost în primul rând cele cu caracter periodic precum:
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor; Salonul Literar „Axis Libri”; Clubul de vacanţă, în două componente:
Clubul Curioşilor şi Cafeneaua Culturală; Festivalul Naţional „Axis Libri”; Noaptea în Bibliotecă la Galaţi;
Zilele Bibliotecii etc. Rezultate foarte bune s-au obţinut şi din proiectele desfăşurate cu Penitenciarul de
maximă siguranţă Galaţi, cu Asociaţia JOB Galaţi precum şi cu fundaţiile de sprijin ale persoanelor vârstnice
şi cu centrele de plasament din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
S-a continuat, de asemenea, editarea şi tipărirea Revistei „Axis Libri” (trimestrială) precum şi a altor
publicaţii profesionale: „Buletinul Fundaţiei Urechia” (anual) - revistă de studii şi cercetări în
biblioteconomie, bibliologie, cultura informaţiei şi ştiinţe umane; „Asociaţia” - buletin informativ al Filialei
ANBPR Galaţi cu adresabilitate publicului ţintă din mediul rural și „Anuarul evenimentelor culturale” publicaţie profesională care apare din anul 2011, fiind considerat un important instrument de informare atât
în cadrul Bibliotecii cât şi în cadrul altor instituţii gălăţene.

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. S-a încheiat un număr
de 233 de protocoale de colaborare (75 în anul 2010, 76 în anul 2011 şi 82 în anul 2012) cu diverse
instituţii, precum şi un număr de 155 de proiecte educaţionale (43 în anul 2010, 52 în anul 2011 şi 60 în
anul 2012).
.
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A.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/ activităţii PR/ strategii media
Activitatea de promovare a serviciilor şi facilităţilor oferite de bibliotecă a vizat în primul rând pe cei
care nu sunt încă utilizatorii bibliotecii desfăşurându-se campanii de atragere către bibliotecă şi lectură a
publicului de toate vârstele: Caravana Cărţii, Să ne întoarcem la lectură. Citeşte şi tu !, Lecturiada, Daţi
cărţilor o viaţă nouă ş.a.. În acelaşi timp, însă, s-au desfăşurat şi campanii pentru promovarea meseriei de
bibliotecar – Bibliotecar pentru o zi, precum şi pentru re-atragerea utilizatorilor mai vechi ce nu şi-au mai
făcut timp pentru a veni la bibliotecă în ultima perioadă – Zilele îngăduinţei în Bibliotecă.
În cadrul parteneriatelor încheiate cu Universitatea „Dunărea de Jos” şi Universitatea „Danubius”
s-au organizat vizite ghidate ale studenţilor de anul I, însoţiţi de profesorii universitari, la începutul fiecărui
an universitar pentru ca aceştia să cunoască serviciile bibliotecii şi oportunităţile oferite de acestea.
Tot în vederea promovării serviciilor bibliotecii precum şi a beneficiilor pe care acestea le pot aduce
în comunitate s-a încheiat parteneriatul „Cartea – suflet neînţeles. Paşi spre cunoaştere” cu Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri”, unitate şcolară etalon a Galaţiului, prin care, pe baza unei programări
prealabile, toţi elevii vor participa la Sesiuni de informare şi formare pentru utilizatori organizate de
bibliotecă. Începând cu anul 2013 ne propunem să încheiem astfel de parteneriate cu toate instituţiile şcolare
din Galaţi.
A.5. Reflectarea instituţiei în presa de specialitate
Activitatea Bibliotecii a fost foarte bine reflectată atât în presa scrisă cât şi în media audio-vizuală.
Articolele apărute în presă sunt descrise bibliografic în Anexa nr. 1.2 (pentru anul de referință 2011).
Buletinul bibliografic a fost obţinut din softul integrat de bibliotecă Tinlib care permite o analiză a activităţii
bibliotecii precum şi programarea viitoarelor activităţi.
Apariţii în mass-media locală şi centrală: în 2012 au fost înregistrate 586 articole referitoare la
activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, o cifră mult crescută faţă de 2011 (548 articole) şi faţă de 2010
(412), iar în presa de specialitate ne regăsim în revistele: Biblioteca, Axis Libri, Porto-Franco, Dominus,
Antares, Revista de la Dunărea de Jos, Convorbiri literare, Cronica, Contemporanul. Ideea Europeană.
A.6. Profilul/ portretul beneficiarului actual
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Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” este o bibliotecă publică ce furnizează servicii diverse pentru
toate categoriile de cetățeni din municipiul Galați, din județul Galați sau de oriunde, fără discriminare de
rasă, sex sau religie.
În contextul actual, când Biblioteca și-a diversificat aria de servicii oferite publicului datorită utilizării
noilor tehnologii și utilizatorii acesteia sunt structurați pe diferite categorii:
1. utilizatorii direcți, care beneficiază de serviciile tradiționale și moderne oferite în incinta Bibliotecii,
atât la sediul central cât și în cadrul filialelor;
2. utilizatori indirecți, care beneficiază de serviciile oferite de Bibliotecă de la distanță, prin intermediul
paginii web, prin e-mail sau prin yahoo messenger;
3. utilizatori ai serviciilor de animație culturală și instructiv-educative.
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. Astfel, beneficiarul principal al serviciilor de informare şi
educare provine din mediul educaţiei formale (elev/student, cadru didactic – cca 60 %), este de vârstă tânără
(între 14- 25 ani – cca 50 %) care preferă lectura de informare şi documentare, în special bibliografia şcolară
și lectura beletristică.

Utilizare și utilizatori
Populația / an

2010

2011

2012

290593

288494

287182

1. Utilizatorii direcți
Utilizatori activi

25030

25050

25700

Utilizatori noi

9076

9536

10053

Vizite la bibliotecă

534303

573567

597842

Documente împrumutate

428795

410697

458939

364754

435294

2. Utilizatori indirecți
Vizite virtuale via internet

416188
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Număr de referințe prin email

2007

2481

2734

3. Utilizatori ai serviciilor de animație culturală și instructiv educative
Participanți

54621

8

66727

71549

Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii sunt:
- 2010: 1200 vizite/ zi și 1502 documente împrumutate eliberate pe zi;
- 2011: 1585 vizite/ zi și 1611 documente împrumutate eliberate pe zi;
- 2012: 1985 vizite/ zi și 1715 documente împrumutate eliberate pe zi.
Principalele categorii de utilizatori direcți ai bibliotecii:
Categorii de utilizatori

2010

2011

2012

După statutul ocupațional
elevi

36,29

36,72

37,05

studenți

18,17

15,51

19,45

intelectuali

9,33

8,52

11,1

pensionari

4,24

4,84

4,9

După vârstă
Sub 14 ani

16,71

17,48

18,79

14-25 ani

46,63

44,49

49,04

26-40 ani

22,82

22,41

23,15

41-60 ani

11,23

12,45

13,18

Peste 61 ani

2,61

3,16

3,19

După sex
Masculin

38,55

42,49

44,49

Feminin

61,45

57,51

43,51

Estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari în următorii ani.
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Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 290.000 locuitori, iar marile cartiere, care au numeroase
şcoli şi licee în raza lor teritorială și 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 (cca 1-2%). 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, cu o mai bună finanțare a achizițiilor de documente noi de bibliotecă, precum și prin
asigurarea de personal specializat (bibliotecari), în conformitate cu standardele internaționale, se poate
realiza o creștere considerabilă a numărului de utilizatori ai bibliotecii din categoriile de vârstă menționate
mai sus. Alături de aceste condiții materiale, se pot gândi/ construi programe pentru aceste categorii de vârstă
care să-i determine să utilizeze mai des biblioteca.
În viitor preconizăm atragerea a:
- cca 200 de beneficiari prin continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi cultură
pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia „Cartea Călătoare” Focşani, destinat
persoanelor cu deficienţe de vedere;
- cca. 150-200 de beneficiari de vârsta a III-a, care vor participa la cursurile gratuite de inițiere în
utilizarea calculatorului și internetului;
- cca. 150 de beneficiari, prin implementarea serviciului 40 + Activ, informat, valoros dedicat
adulților cu vârsta cuprinsă între 41 – 60 ani, cu accent pe servicii dedicate șomerilor și persoanelor casnice;

- cca 1000-1500 de utilizatori noi din cartierul Aeroport prin deschiderea Filialei nr. 2 „Paul
Păltănea”, în primul an de funcţionare şi încă aprox. 1000 prin deschiderea Filialei nr. 5 „Hortensia PapadatBengescu” din Cartierul Dunărea. Totodată vizăm atragerea unui număr sporit de utilizatori de la distanţă
prin îmbunătăţirea serviciilor oferite în mediul virtual pe baza tehnologiei web 2.0.
A.7. Beneficiarul ţintă al activităţii Bibliotecii „V.A. Urechia”:


pe termen scurt – utilizatorii activi actuali ai serviciilor de bibliotecă (25.700 în 2012), peste 1500 de
vizitatori/zi, 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.
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A.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 oficiale. 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 utilizatori 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, și
urmare a faptului că în ultimul trimestru al anului 2011 Biblioteca „V.A. Urechia“ a fost auditată şi certificată
de către organismul Business Quality Cert conform standardului SR EN ISO 9001:2008, primind
Certificatul ce confirmă că Sistemul de Management al Calităţii a fost implementat în instituţie. Biblioteca
„V.A. Urechia” a aplicat permanent sondajul sociologic, utilizând metoda anchetei cu ajutorul
chestionarului. Conform datelor statistice pentru o bună interpretare au fost chestionaţi trimestrial câte 30/40
cititori la sediul central și câte 20-25 de cititori la fiecare filială.
Analizând sugestiile utilizatorilor Bibliotecii „V.A. Urechia”, reiese că un procent de peste 85%
dintre utilizatori apreciază calitatea serviciilor oferite de instituţia 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 de pregătire.
A.9. Utilizarea spaţiilor instituţiei:
Imobilul Bibliotecii „V.A. Urechia” este amplasat pe un teren în suprafaţă de 3800 m.p. cu un total de
suprafaţă desfăşurată pe 4485 m.p., din care:
- Corp A – suprafaţă utilă 828 mp;
- Atelier şi magazii – suprafaţă utilă 243mp;
- Depozite – suprafaţă utilă 336 mp.
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Biblioteca „V.A. Urechia” are în prezent 3 (trei) filiale funcţionale şi 1 (una) în curs de amenajare:


Filiala nr. 1 „Costache Negri”- deschisă în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor în mai 2004
funcţionează în baza Protocolului nr. 1706/12 aug. 2003 de colaborare culturală şi servicii în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării încheiat între cele două instituţii. Suprafaţa utilă: 175 mp.



Filiala nr. 3 „Tehnologia Informaţiei” de la Parcul de Soft.



Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” deschisă în cadrul Gării de călători CFR în iunie 2009, contract de
închiriere 293/06.06.2009. Suprafaţa utilă: - 43,20 mp.



Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” va fi deschisă pe 15 mai 2013 în cadrul Colegiului Tehnic „Aurel
Vlaicu”, contract de închiriere nr. 675/11.12.2008. Suprafaţa utilă: 340 mp.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” coordonează din punct de vedere metodologic activitatea a 64 de

biblioteci publice şi a 4 (patru) Filiale locale, după cum urmează:


1 - municipală (Tecuci)



2 - orăşeneşti (Tg. Bujor şi Bereşti)



61 – comunale



4 – Filiale funcţionale: Filiala 1 „Costache Negri” de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Galaţi;
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” din cadrul Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu; Filiala nr. 3 „Tehnologia
Informaţiei” de la Parcul de Soft; Filiala 4 „Grigore Vieru” de la Euro-gara CFR – călători.
 Parterul Bibliotecii 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, CIC,
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”, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, Filiala nr. 3 “Tehnologia
Informaţiei” şi Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”.
Spaţii ale instituţiei destinate indirect publicului sunt Atelierul de legătorie şi Depozitele de carte

precum şi Serviciile de prelucrarea documentelor de bibliotecă şi Automatizarea serviciilor de bibliotecă.
A.10. Propuneri de îmbunătăţire ale spaţiilor (modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări):
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realizarea proiectului existent privind creşterea calităţii serviciilor prin construirea unui nou sediu, cu

funcţie/ statut de Bibliotecă Metropolitană care va asigura servicii specializate pentru Galaţi şi judeţele
limitrofe: Brăila şi Tulcea;


eficientizarea serviciilor de bibliotecă prin noi dotări IT cu performanţe superioare, pe măsura

exigenţei publicului;


achiziţionarea unui sistem integrat de bibliotecă (ILS) - sistem care dispune de o bază de date

centrală, gestionată cu un soft adecvat, prin intermediul căruia se asigură toate funcţiile specifice de
bibliotecă;


modernizarea logisticii, a mobilierului, a condiţiilor de acces la fondul Bibliotecii;



amenajarea spațiului, de la etajul 1, cu echipamente și mobilier, dacă va fi câştigat proiectul 40 +

Activ, informat, valoros prin grantul oferit de Fundaţia IREX;


dotarea depozitului cu rafturi mobile cu platformă în vederea optimizării spațiilor de depozitare a

documentelor;


amenajarea într-un spaţiu propice a unei Biblioteci pentru copiii din municipiul Galaţi.

B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia:
B.1. Analiza programelor/proiectelor instituţiei.
În perioada 2010 - 2012 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat 1.496 manifestări culturale
(în anul 2010 – 303 manifestări, în anul 2011 – 420 manifestări, în anul 2012 – 453 manifestări), prin forţe
proprii sau în colaborare cu diferite organizaţii, din acestea un număr de 712 evenimente s-au desfăşurat în
Bibliotecă, la sediul central şi filiale, din care 330 au fost expoziţii tematice. Impactul cel mai mare l-au avut
Târgul de Carte şi Salonul Literar.
La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria Bibliotecii de 195.533
persoane la care se adaugă 1.696.147 vizitatori (534.304 în 2010, 573.567 în 2011 şi 588.276 în 2012) 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.
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 cultural
„Axis Libri” au fost realizate şi promovate următoarele produse cu acelaşi nume „Axis Libri”: o revistă de tip
enciclopedic, un salon literar (în anul 2010 au fost organizate 32 ediţii – 54 cărţi lansate, 47 autori,
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13 dezbateri pe diverse teme cultural-istorice, în anul 2011 au fost organizate 26 ediţii – 82 cărţi
lansate, 56 autori, 3 dezbateri, în anul 2012 au fost organizate 22 ediţii – 61 cărţi lansate, 57
autori, 2 dezbateri)(Anexa nr. 1.3). 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”, o editură, prin care s-au tipărit 4
publicaţii periodice proprii şi 64 cărţi şi o minilibrărie „Axis Libri”, care a promovat producţia editorială
proprie.
Biblioteca Judeţeană „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 2010 - 2012, în spaţiu neconvenţional (zona
pietonală dintre “P”-uri, spre Elice, către Dunăre), trei ediţii ale Festivalului Naţional al Cărţii
„AXIS LIBRI“, la care au fost prezente produsele literare a 427 de edituri din ţară şi străinătate (în anul
2010 – 100 edituri, în anul 2011 – 147 edituri, în anul 2012 – 180 edituri).
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 anii 2009 şi 2010, fiind în lucru
volumul dedicat personalităţilor aniversate în anul 2011.
Programele ştiinţifice şi dezvoltare organizaţională la care Biblioteca Judeţeană a luat parte şi care se
vor continua în următorii ani sunt următoarele:
o Biblionet – Lumea în biblioteca mea. Finanţator: Fundaţia IREX România, cu finanţare de la Fundaţia
Bill & Melinda Gates (în derulare). Toate bibliotecile din judeţ au fost incluse în acest program.
Valoarea totală a Proiectului pentru Judeţul Galaţi în perioada 2009 – 2012: 1950500 lei (Anexa nr.
1.4).
Biblionet este un program de finanţare ce se întinde pe cinci ani şi care facilitează românilor accesul
gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile
de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în comunitățile locale sub
forma unui parteneriat între IREX, Asociația Naționala a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR), autoritățile locale și naționale și bibliotecile din țaăa. Pentru a-și atinge acest obiectiv, Biblionet se
concentrează pe patru componente principale ale programului:


Facilitarea accesului public la informație



Pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice
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Promovarea valorii bibliotecilor pentru comunitate



Asigurarea sprijinului guvernamental

Acest proiect este în derulare, începând cu anul 2009 şi se va încheia la sfârşitul anului 2013, iar bibliotecile
participante din județ au fost dotate astfel: Biblioteca Județeană Galați și Biblioteca Municipală Tecuci cu
câte 10 calculatoare, o imprimantă, un scanner, un videoproiector, un ecran de proiecție pe secţie, iar
bibliotecile orășenești și comunale cu câte 4 calculatoare, o imprimantă, un scanner, un videoproiector, un
ecran de proiecție.
o Ghidul de indexare LIVES-RO este instrumentul de lucru, de utilizare a listei de autoritate LIVESRO. Acesta a fost tradus şi adaptat în limba română după Guide d'indexation RAMEAU, ediţiile 1999
şi 2004, împreună cu Lista de autoritate de vedete de subiect RAMEAU, ediţia 2002, ambele redactate
de Centrul Naţional RAMEAU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Franţei. Biblioteca „V.A. Urechia”
Galaţi a participat împreună cu Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi"
Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu" Iaşi, Biblioteca Judeţeană „O. Goga" Cluj,
Biblioteca Centrală Universitară „L. Blaga" Cluj, Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman" Constanţa,
Biblioteca Universităţii Tehnice Timişoara, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca
Militară Naţională, Institutul de Memorie Culturală (CIMEC), la finalizarea proiectul de traducere şi
adaptare a acestui ghid de indexare. Acesta se va materializa în Tezaurul enciclopedic de vedete de
subiect (LIVES-RO) și Manualul de indexare aferent și va constitui principalul instrument de lucru
utilizat la indexarea subiectelor de bibliotecile româneşti. În Grupul de lucru constituit la nivel
național, Biblioteca „V.A. Urechia” este reprezentată de 5 persoane, bibliotecari indexatori cu
experiență, desemnați de instituție în acest sens;
o Cartea călătoare – reprezintă 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. Proiectul s-a desfășurat pe o perioada de 3 ani, astfel încât să se realizeze facilitarea
accesului la informaţii a persoanelor cu dizabilităţi;
o Consfătuirile profesionale bi-anuale ale bibliotecarilor – realizate în fiecare an de „Ziua
Bibliotecarului” - 23 aprilie şi „Zilele Bibliotecii”, în luna noiembrie, la sediul Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia” Galaţi, prilejuri de analiză a activităţilor în curs şi trasarea obiectivelor pentru perioada
următoare. Cu această ocazie specialişti atât din Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” cât şi invitaţi din
alte biblioteci din ţară susţin prelegeri pe teme profesionale de larg interes, se organizează dezbateri pe
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problemele puse în discuţie. La aceste consfătuiri participă bibliotecari din toate tipurile de biblioteci,
astfel încât să se realizeze o informare despre structurile şi noutăţile profesiei de bibliotecar şi specialist
în informare;
 „Click@platforma online de instruire pentru bibliotecari“. Finanţat în cadrul Programului
Mortenson. Proiectul: „Click @ platforma online de instruire pentru bibliotecari” în care Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi este parteneră cu alte 5 biblioteci judeţene, a fost finanţat de către
organizaţia nonprofit Electronic Information for Libraries (EIFL) în cadrul programului de formare
Mortenson Global Libraries Lideri şi Inovatori 2011. Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi i-a
fost acordată o finanţare de 6.000 RON, echivalentul sumei solicitate de 2.000 USD, pe o perioadă de
implementare a proiectului cuprinsă între: 01 sept. 2011 – 31 aug. 2012.
Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea profesională a bibliotecarilor publici pentru a oferi
servicii moderne, bazate pe IT, în comunităţile deservite. De asemenea, proiectul şi-a propus, în lista
obiectivelor sale, crearea unui context accesibil pentru învăţare având în vedere câteva instrumente şi
modalităţi de învăţare:
 Crearea de tutoriale;
 Postarea tutorialelor şi colecţiilor ilustrative pe o platformă recunoscută şi accesibilă gratuit
(Platforma IDD creată şi organizată de către ANBPR);
 Workshop-uri/Ateliere de învăţare a utilizării noilor tehnologii – tablete şi e-readere;
 Crearea unor colecţii ilustrative ca şi studii de caz.
Astfel, se va contribui la transformarea informaţiei în cunoaştere şi va fi oferit comunităţii un
instrument indispensabil în formarea şi dezvoltarea sa continuă – Bibliotecarul 2.0.
 Axa cărţilor Galaţi-Cahul, proiect aprobat, depus la Departamentul Românilor de Pretutindeni, dar
fără finanţare. Total valoare proiect 42636,73 lei. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ doreşte
promovarea valorilor culturale româneşti, şi prin finanţarea obţinută în urma câştigării
proiectului, va susţine activităţile Bibliotecii Raionale Cahul, din Republica Moldova. Dotarea
unui spaţiu special amenajat cu carte românească va încuraja păstrarea şi propagarea
identităţii naţionale a românilor de pretutindeni. Prin organizarea de evenimente comune
româno-moldovene se va facilita crearea unui liant între elitele româneşti şi basarabene.
Acţiunile Bibliotecii „V.A. Urechia“ vor încuraja în viitor şi alte manifestări şi donaţii, care vor
sprijini actul cultural românesc.
În colaborare cu Biblioteca Naţională din Republica Moldova, Biblioteca Uniunii Scriitorilor
din Moldova şi Asociaţia EuroPress, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" cu sprijinul
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Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, intenţionează să sporească substanţial patrimoniul
bibliotecilor basarabene cu carte românească, traduceri, dicţionare, pentru românii din Republica
Moldova - organizând un eveniment multimedia, multiart, intens mediatizat. În baza parteneriatului cu
Asociaţia EuroPress se va face o selecţie din titlurile „Europress”, „Contemporanul”, „Tritonic” şi
„Axis Libri”, care să cuprindă cărţi strict necesare, dicţionare, enciclopedii, beletristică românească
clasică, contemporană , ce vor sta la baza unui fond de carte românească la Biblioteca Raională Cahul,
în cadrul unei săli special amenajate.
 Businessman-ul din noi – proiect câştigător la Concursul „Instruieşte-ţi comunitatea” (în
derulare – până la 31 decembrie 2012). Finanţator: Fundaţia IREX România
Biblioteca „V.A. Urechia” a câştigat de curând la ultima sesiune de proiecte organizat şi finanţat de
Fundaţia IREX, în cadrul Concursului „Instruieşte-ţi comunitatea”. Tema anunţată de către IREX
pentru această sesiune a fost Educaţie pentru viaţa cotidiană. Suma acordată Bibliotecii pentru
implementarea proiectului este de 1500 dolari, iar perioada de implementare este de şase luni.
Scopul general al proiectului / cursului este să ofere comunităţii oportunitatea de a dezvolta
competenţe legate de antreprenoriat, utile pentru deschiderea, administrarea şi închiderea unei afaceri.
În acest scop biblioteca va organiza 3 (trei) serii de curs cu câte 10 participanţi selectaţi dintre şomerii
din Galaţi.
Obiectivele organizării programului de instruire sunt:


Dezvoltarea şi perfecţionarea unui curs pentru formarea competenţelor de bază privind deschiderea
unei organizaţii cu scop lucrativ în regim privat;



Livrarea cursului pentru 3 serii a câte 10 persoane selectate dintre şomerii din oraşul Galaţi;



Dezvoltarea portofoliului de cursuri al Centrului de Formare al Bibliotecii Judeţene prin includerea în
oferta bibliotecii a cursului de alfabetizare antreprenorială pentru adulţi.
Cursul îşi propune să transmită competenţele de bază specifice educaţiei antreprenoriale în asociere

cu practica necesară. În parteneriat cu AJOFM Galaţi vor fi selectaţi 30 de şomeri care vor avea ocazia să fie
primii dintr-o serie mult mai mare, care să aibă suportul necesar pentru luarea unei decizii importante.
Scopul proiectului este de a dezvolta elevilor de liceu interesul pentru cunoaşterea şi studiul istoriei
oraşului port Galaţi.
 Organizarea de cursuri gratuite pentru utilizatori în cadrul bibliotecii: „Curs de iniţiere în
utilizarea calculatorului şi a Internetului pentru vârstnici“. Au avut loc 12 serii de câte 10 cursanţi
pe serie, pe parcursul unei săptămâni fiecare;
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 Şcoala de Vară a Tinerilor Bibliotecari, ediţia a II-a - Două (2) proiecte cofinanţate cu perioada de
implementare 1 octombrie 2011 – 31 martie 2012 și ediția a III-a – patru proiecte cofinanţate cu
perioada de implementare 1 octombrie 2012 – 31 martie 2013:
 Biblioteca, arc peste timp - Scopul proiectului a fost de a dezvolta elevilor de liceu interesul
pentru cunoaşterea şi studiul istoriei oraşului port Galaţi;
 Comuna mea este online – Proiectul şi-a propus să includă informaţii factologice despre 10
comune gălăţene, într-un modul aflat pe site-ul bibliotecii, folosind noile tehnologii de
comunicare web 2.0, în special a instrumentelor de tip wiki, scopul proiectului fiind creşterea
gradului de informare a membrilor comunităţii. După perioada de implementare a proiectului
au fost organizate activităţi similare şi cu celelalte comune galăţene, proiectul extinzându-se
ulterior la 61 de comune (tot judeţul);
 Felicitări tridimensionale handmade proiect desfăşurat sub sloganul „Descoperă-ţi măiestria
mâinilor!”, îşi propune să iniţieze 15 persoane casnice - cu vârsta între 20 şi 50 ani, din judeţul
Galaţi - în arta confecţionării felicitărilor tridimensionale;
 O lume mai bună, împreună. Proiect anti-discriminare, prin care gălăţenii vor conştientiza
problemele cu care refugiaţii din Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de
Azil Galaţi se confruntă în ţările de origine şi motivele care i-au determinat să-şi părăsească ţara şi
familiile;
 Ești informat, ești protejat. Campanie de informare în domeniul educației sexuale și își
propune ca timp de 6 luni să faciliteze accesul adolescenților, cu vârsta între 14-18 ani, la
informații pertinente și actuale din acest domeniu;


Şi ei au copilărie. Proiectul vizează 20 de persoane din Centrul de Plasament „Negru Vodă”
şi din cadrul Fundaţiei „Inimă de Copil” din Galaţi, în sprijinul cărora venim cu o serie de
activităţi culturale care să-i ajute pe tineri să comunice şi să socializeze atât între ei cât şi cu
persoanele din afara sistemului.

 În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”și a programelor de colaborare transfrontaliere, Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia" a inițiat un program amplu de susţinere şi cooperare interbibliotecară, de
dezvoltare a relaţiilor culturale transfrontaliere prin deschiderea de Filiale în toată euroregiunea.
Scopul acestui program este de a oferi celor care trăiesc în spațiul euroregiunii posibilitatea de a face
cunoștință cu limba, cultura și istoria poporului român, iar pentru cetățenii de naționalitate română de dincolo
de graniţele spaţiului naţional oportunitatea de-a menţine legătura cu ţara şi cultura românească prin
intermediul cărţii și a cuvântului scris.
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Pentru dotarea acestor filiale au fost selectate lucrări reprezentative din donaţiile primite de Biblioteca
„V.A Urechia” precum şi din producţia editorială a editurii Bibliotecii - „Axis Libri” – peste 8000 volume.
Republica Moldova


Filiala «Urechia» a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova Chişinău - Republica Moldova
(septembrie 2010)



Filiala «Urechia» a Bibliotecii Raionale Cahul -Cahul – Republica Moldova (septembrie 2010)



Filiala «Urechia» în cadrul bibliotecii Liceului „Mihail Sadoveanu” Giurgiulești -Republica Moldova
(august 2011)



Filiala «Urechia» în cadrul bibliotecii Liceului „Mihai Eminescu“ din Comrat - Republica Moldova
(aprilie 2012)



Filiala «Urechia» la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă“ din Chişinău. Inaugurarea acestei
Filiale a avut loc cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate a Bibliotecii pentru Copii din Chişinău,
16 nov 2012.
Ukraina



Filiala «Urechia» în cadrul bibliotecii Școlii generale din Dolinske, Reni – Ukraina (octombrie 2011)



Filiala «Urechia» în cadrul catedrei de filologie și limbi romanice a Universității de Științe Umaniste din
Izmail – Ukraina
În prezent sunt în derulare demersurile necesare pentru deschiderea Filialei «Urechia» în cadrul
Bibliotecii Naționale de Științe din Odesa.
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. S-a încheiat un număr
de 240 de protocoale de colaborare (75 în anul 2010, 73 în anul 2011 şi 92 în anul 2012) cu diverse
instituţii precum şi un număr de 169 de proiecte educaţionale (43 în anul 2010, 52 în anul 2011 şi 74 în anul
2012). Urmare a bunelor relaţii existente în urma semnării acestor protocoale, Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” organizează în fiecare vară, pe timpul vacanţei, Clubul de vacanţă, în două componente: Clubul
Curioşilor şi Cafeneaua Culturală, manifestare ce a favorizat socializarea între tineri, copii şi scriitori sau
oameni de cultură gălăţeni şi a atras un număr însemnat de participanţi (în medie 100/zi miercurea – Clubul
Curioşilor şi 70 persoane/zi joi – Cafeneaua Culturală).
Toate activităţile care au devenit tradiţionale în activitatea instituţiei se vor continua pe un plan
superior în următorii ani, motivaţi fiind de audienţa în cadrul comunităţii precum şi a sugestiilor primite din
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partea beneficiarilor. Activităţile organizate de către Biblioteca „V.A. Urechia” se vor extinde în funcţie de
cerinţele beneficiarilor şi se vor adapta la realităţile socio-economice ale cetăţii/ municipalităţii şi nu numai.
B.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 şi
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”, în calitate de editor, a propulsat Biblioteca „V.A. Urechia” în poziţia de
principal promotor al culturii scrise la Dunărea de Jos.
Managementul Bibliotecii îşi propune să valorifice experienţa participării la festivaluri, gale,
concursuri, saloane, târguri pentru a-şi îmbunătăţii activitatea în organizarea unor manifestări asemănătoare.
B.3. Analiza misiunii actuale a instituţiei: (ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, factori de succes
şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc.).
Fiind o instituţie de rang judeţean, cu profil enciclopedic al colecţiilor, dotată corespunzător
modelului bibliotecii cu un înalt grad de modernizare în România, Biblioteca poartă un mesaj cultural clar
care se adresează, cu mijloace specifice, tuturor locuitorilor din judeţul Galaţi şi în mod prioritar celor din
oraş, care sunt preocupaţi de informare şi de studiu, care au necesităţi de dezvoltare personală sau formare
profesională, precum şi care sunt implicaţi activ în revigorarea comunicării sociale şi a vieţii culturale locale.
Biblioteca este percepută în plan local, mai mult decât un furnizor de servicii culturale, drept o instituţie cu o
imagine puternic pozitivă, bazată atât pe moştenirea valorilor tradiţionale, cât şi pe dinamismul ei actual şi pe
forţa de coagulare a actelor de cultură în beneficiul gălăţenilor.
Misiunea Bibliotecii constă în satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare,
educare şi recreere din municipiul şi judeţul Galaţi, prin promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea
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accesului la informaţiile solicitate prin creşterea colecţiilor de biblioteci şi prin asigurarea de servicii publice
de informare adecvate fiecărei categorii de utilizatori.
B.4. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
Pentru îndeplinirea misiunii de către Bibliotecă se conturează următoarele direcţii:


dezvoltarea/ diversificarea / menţinerea și îmbunătăţirea calităţii serviciilor de bază şi diversificarea
acestora către alte grupuri de utilizatori;



crearea și educarea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede;



continuarea strategiei de atragere de noi benficiari prin optimizarea serviciilor şi sporirea facilităţilor
oferite prin tehnologiile moderne;



susținerea educației individuale și autodidacte, precum și a celei instituționale, la toate nivelurile și la
orice vârstă, inclusiv din perspectiva cunoașterii pericolelor antisociale ce amenință dezvoltarea liberă și
armonioasă a persoanei;



dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile culturale, de învăţământ şi cu mass-media pe baza unor proiecte
cu obiective comune în interesul direct al cetăţenilor;



promovarea valorilor culturale locale, a personalităţilor şi a moştenirii spirituale conservată în colecţiile
proprii în cadrul proiectelor derulate pe plan naţional şi internaţional;



dezvoltarea rețelei de biblioteci din județul Galați prin acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare, prin
proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare profesională;



facilitarea deprinderii unor abilități de operare pe calculator și de navigare Internet pentru diferitele
categorii de utilizatori.



realizarea de schimburi culturale, de parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din ţările învecinate.



asigurarea vizibilităţii Bibliotecii atât pe plan local, naţional, şi internaţional prin ieşiri în mass-media şi
îndeosebi prin organizarea de manifestări culturale specifice domeniului într-un mod profesionist.
Obiectivele curente ale instiuției:

1. Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură şi informare audiovizuale:
- extinderea accesului direct la colecţiile bibliotecii;
- dotarea Bibliotecii „V.A. Urechia”, a filialelor cât şi a celor orăşeneşti şi comunale, cu spaţiile
corespunzătoare de lectură şi informare audiovizuală;
- extinderea practicii de rezervare a publicaţiilor prin intermediul telefonului sau al poştei electronice (email), pentru reducerea timpului de aşteptare.
2. Extinderea accesului la serviciile bibliotecii prin utilizarea Internetului:
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- realizarea unui program concret de dotare cu calculatoare şi acces la Internet a tuturor bibliotecilor din
judeţul Galaţi (vezi Programul Naţional Biblionet);
- realizarea unui ghid de construire a paginilor web de bibliotecă;
- construirea propriei pagini web în fiecare bibliotecă din municipii, oraşe şi comunele cu posibilităţi
financiare.
3. Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă:
- generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor conform standardelor internaţionale în
vigoare;
- implementarea pe plan local, a unui program integrat de bibliotecă în bibliotecile neinformatizate.
4. Biblioteca – un centru cultural şi educativ:
- furnizarea unor programe culturale şi educative extensive de către biblioteci şi filiale;
- desfăşurarea unor programe de promovare şi stimulare a lecturii;
- extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă drept formă
de promovare intensivă a imaginii bibliotecii.
5. Realizarea unui program judeţean de digitizare a documentelor:
- realizarea unei evidenţe a documentelor digitizate existente în bibliotecile şi filialele din Galaţi, Tecuci,
Tg. Bujor, Bereşti, Iveşti, Pechea etc.;
- elaborarea metodologiilor de digitizare a documentelor de bibliotecă;
- elaborarea unui program local pentru digitizarea documentelor de patrimoniu din Biblioteca „V.A.
Urechia”, Filiale şi Tecuci.
6. Asigurarea unei mai bune funcţionări a depozitului legal:
- intensificarea acţiunilor de conştientizare a autorităţilor finanţatoare asupra necesităţii de a asigura spaţii
şi surse de finanţare pentru prezervarea documentelor cu titlu de depozit legal la nivel local şi central;
- realizarea unui proiect de cercetare având ca obiective principale, conservarea, prezervarea şi
accesibilitatea în timp a documentelor digitale;
- dezvoltarea unei colaborări la nivel naţional, pentru stabilirea strategiei de prelucrare şi arhivare a
documentelor cu acces online.
7. Dezvoltarea colecţiilor de documente care nu fac obiectul depozitului legal:
- evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cu specialişti din toate
domeniile cunoaşterii, în scopul optimizării politicilor de achiziţii şi al asigurării resurselor financiare;
- achiziţionarea partajată a unor baze de date bibliografice şi full-text prin cooperarea, la nivel de consorţii,
a bibliotecilor din sistemul naţional;
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- informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse la dispoziţia lor şi
evaluarea gradului de utilizare a resurselor.
8.Utilizarea de tehnologii moderne în evidenţa şi gestionarea documentelor:
- respectarea normelor şi a standardelor de depozitare a documentelor;
- stabilirea unei metodologii de selecţie a colecţiilor;
- utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa, localizarea şi circulaţia documentelor.
9. Alinierea competenţelor profesionale la performanţele cerute de actuala strategie de dezvoltare a
bibliotecilor:
- dezvoltarea învăţământului biblioteconomic prin integrarea noilor tehnologii informaţionale în
procesarea şi regăsirea documentelor;
- formarea continuă a personalului de conducere din biblioteci (directori, şefi de serviciu / departamente,
şefi de compartimente, birou) în scopul actualizării cunoştinţelor privind evoluţia şi schimbările
intervenite în organizaţiile bibliotecare şi sistemele de bibliotecă.
- formarea continuă a personalului de execuţie din biblioteci prin programe care să asigure dobândirea
cunoştinţelor şi a competenţelor necesare utilizării tehnologiilor moderne şi pregătirea în domenii de
actualitate.
10. Modernizarea logisticii, a mobilierului, a condiţiilor de acces la fondul bibliotecii;
11.Preocupare pentru atragerea de noi resurse financiare prin acţiuni sponsorizate astfel încât să fie
promovată imaginea bibliotecii;
12. Acţiuni sistematice pentru atragerea de personal specializat şi perfecţionarea continuă a acestuia.
13. Realizarea creşterii audienţei, a fidelizării publicului prin calitatea şi diversitatea serviciilor oferite;
14. Colaborarea şi parteneriate cu alţi operatori culturali din ţară şi străinătate.;
15. Realizarea unui program de apropiere a Biblotecii de anumite colectivităţi doritoare de informare
(biblioteci de cartier, comunale, biblioteci mobile etc.) ;
16. Aplicarea la un Program de finanţare europeană pentru construirea unei Biblioteci moderne în municipiul
Galaţi, necesitate stringentă actuală pentru utilizatorii comunităţii locale;
17. Organizarea la sediul bibliotecii a unor manifestări destinate realizării unui climat de înaltă şi complexă
cultură;
18. Construcţia unei strategii de dezvoltare cu acţiuni de promovare a unor proiecte europene, inclusiv pe
fonduri structurale destinate modernizării dotării şi a serviciilor oferite;
19. Constituirea unei echipe permanente pentru accesarea sistematică a informaţiilor pentru identificarea
proiectelor de finanţare de promovat din partea bibliotecii;
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20. Aplicarea la un program de interconectare cu bibliotecile de prestigiu europene pentru acces reciproc la
fondul de carte şi schimb de informaţii.
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare.
C.1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;
Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județului Galați nr. 781/29.03.2012 și este elaborat în concordanță cu legislația în
vigoare.
Organigrama instituției a fost aprobată prin Hotărârrea Consiliului Județului Galați nr.
210/29.11.2012.
C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative incidente.
Odată cu modificările legislaţiei privitoare la organizarea activităţilor specifice bibliotecii, vom iniţia
propuneri cu privire la modificările actelor normative ce reglementează condiţiile de organizare şi
funcţionare, prin intermediul ordonatorului principal de credite, Consiliul Judeţului Galaţi, ce va emite
hotărâri în acest sens. Se va avea în vedere programul de lucru în două schimburi (ture), precum şi lucrul în
zilele de repaus săptămânal, sâmbăta şi duminica, Biblioteca fiind singura instituţie de cultură cu un
asemenea program de funcţionare, stabilit în acest mod tocmai pentru a face faţă cerinţelor crescânde ale
comunităţii locale.
C.3. Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliului de conducere,
a celorlalte organe, propuneri de modificare a limitelor de competenţe în cadrul conducerii instituţiei.
În vederea bunei desfășurări a activității bibliotecii tot personalul cu funcții de conducere precum și
responsabilii de filiale au fost implicați în procesul managerial.
Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, în activitatea de management, directorul este asistat de
Consiliul de Administrație și Consiliul Științific.
În perioada analizată această consultare s-a realizat ori de câte ori a fost necesar, fiind puse în discuție
și analizate probleme importante ale instituției. Consiliul de administrație al Bibliotecii s-a întâlnit lunar,
alături de membrii acestuia participând toți responsabilii de compartimente din instituție. Tematica
Consiliului de administrație a cuprins atât obiectivele trimestriale, sarcinile lunare imediate precum și analiza
bugetului și îndeplinirea programului de investiții.
Prin activitatea lor, aceste două consilii au un rol deosebit de important pentru managementul superior
performant în sprijinirea procesului de luare a deciziilor pe plan profesional și administrativ.
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C.4. Analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de
perfecţionare pentru conducere şi restul personalului.
Conform Legii Bibliotecilor, art. 50, conducerea Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” este obligată să
asigure formarea profesională continuă a personalului, alocând în acest scop minimum 5% din totalul
cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. Astfel în perioada 2010 – 2012 au urmat forme de
perfecționare certificate, organizate la nivel național, toți salariații Bibliotecii.
În afara acestor cursuri certificate, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” realizează anual Programul
de pregătire profesională, elaborat în funcție de interesele instituției și de necesitățile de instruire ale
bibliotecarilor.
Pentru o înaltă pregătire profesională a tuturor salariaţilor Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a
încheiat un Protocol de colaborare cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie publică
educaţională de importanţă naţională din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Pentru perioada următoare avem în vedere continuarea colaborării cu CPPC cu menţiunea că ne vom
implica mai mult în stabilirea cursurilor şi a tematicii acestora, în aşa fel încât acestea să reflecte exigenţele
activităţii noastre şi în acelaşi timp să răspundă proiectelor pe care Biblioteca şi le-a propus.
Propunerile pentru cursurile din perioada acestui proiect de management se vor axa pe întocmirea
proiectelor europene şi structurale, pentru atragerea de resurse financiare în vederea implementării de noi
servicii pentru comunitate.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
D.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective.
În perioada 2010 – 2012 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:
Nr.c
rt.

1

Categorii

2

Venituri proprii
(totalitatea surselor atrase)
Subvenţii/Alocaţii buget local
Chelt. de întreţ.(Chelt.curente+chelt.capital),
din care:
‐ cheltuieli de capital: investiţii
Cheltuieli de personal, din care:
‐ cheltuieli cu colaboratorii
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Prevăzut

Realizat

(lei)

(lei)

3

4

225.000

106.796

%

47,46

11.956.000

11.436.548

95,65

1.630.000

1.225.736

75,19

6.204.000

5.437.037

87,63

0

0

Cheltuieli pe beneficiar, din care:
‐ din subvenţie
‐ din venituri proprii/surse atrase
Alte categorii

D.2. Analiza comparativă a cheltuielilor în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective.

Denumirea programului

Costuri

Costuri

Costuri

realizate

realizate

realizate

2010

2011

2012

Raportarea
proiectelor

culturale

Mici

Medii

(între

(între

Mari

1000

35000

(peste

şi

100000

35000

10000

lei)

lei)

0 lei)

290600

290600

13500

13500

190000

190000

200000

10000

10000

12500

9100

9100

iunie

4900

4900

5500

f)Club de vacanţă – iunie/august

1100

1100

2000 x

a)Salon literar Axis Libri
b)Festivalul Naţional Axis Libri
Bibliotecarului

-

d)Zilele Bibliotecii – noiembrie

18000 x

microexpoziţii,

x
x

15000 x

e)Zilele Cărţii pentru copii –

g)Manifestări

şi

323000
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aprilie

x

culturale,
evenimente

culturale etc.

x
62000

62000

70000

38500

106000

600000

0

100000

100000

Programe investiţionale şi de
securitatea muncii
a) achiziţie tehnică de calcul şi
dotări independente
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la

2010-2012:

şi

educaţionale

c)Ziua

propuse

limitele valorice din anii

lei

Programe

costurilor

x

b) Reabilitare şi amenajare
x

clădire spaţii Depozit general şi
Anexe

38500

6000

500000

dezvoltare organizaţională:

58978

62078

275000

a)Biblionet

30750

33850

50000

b)EdLocal

1050

1050 -

x

c)Ghidul Lives-Ro

2258

2258 -

x

d)Cartea călătoare

3500

3500

3500 x

21420

21420

21500 x

Programe

ştiinţifice

şi

de

e)Consfătuiri bi-anuale
f)Evaluare şi clasare documente -

-

de patrimoniu
g)Conferinţa Naţională a ABR

x

x

150000
-

-

0

0

h) Biblioteca – resursă în

(proiect

(proiect

promovarea sistemului de burse

care

de studiu pentru tineri

fost câstigat)

câstigat)

0

0

i) Educaţie în timp real.

(proiect

(proiect

Accelerarea reformei

care

educaţionale

fost câștigat)

nu

nu

50000

x

x

a care nu a fost

X

a care nu a fost
câștigat)

Programe editoriale:

70000

70000

85000

a)Editare monografii

35000

35000

45000

x

b)Editare periodice

35000

35000

40000

x

D.3. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): Nu
este cazul. Conform Legii 334/2002 – Legea bibliotecilor, toate serviciile organizate de către bibliotecă
pentru comunitate sunt gratuite, costul acestora fiind bugetate.
D.4. Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (C.J. Galaţi).
D.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 47,54%.
D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 10,72%.
D.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100%.
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D.8. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subvenţie: total – 11,35 lei;
- din venituri proprii: total – 0,23 lei.
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei,
conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute pe perioada 2013-2016.
E.1. Prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management.
Strategia culturală a managementului Bibliotecii „V.A. Urechia” va fi centrată pe îndeplinirea sarcinilor şi
obiectivelor următoare:
a) Sarcini:


să se asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului

instituţiei;


să se îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management;



să se îndeplinească programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii
economici şi culturali;



să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii
performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;



să selecteze, să angajeze, să promoveze, să premieze, să sancţioneze şi să concedieze
personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale;



să stabilească atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform ROF,
precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate,
aprobate prin fişele de post;



să adopte măsuri în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei,
pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile
reglementărilor legale în vigoare;



să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de
credite;



să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul Bibliotecii;



să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;



să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale;
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să prezinte angajatorului la termenele prevăzute, sau ori de câte ori este necesar, situaţia
economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor din
proiectul şi contractul de management;



să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în
instituţie;



să stabilească măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor
de securitate a muncii;



îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în
conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile ordonatorului principal de credite al
Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în
reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;



transmiterea către Consiliul Judeţean Galaţi conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de
urgenţă, HG 1301/2009, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.

b) Obiective (pe termen mediu și lung):


Continuarea desfășurării edițiilor Festivalului Național al Cărții „Axis Libri” sub patronajul
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național astfel încât, în următorii 2-3 ani această manifestare
culturală să poată avea o extensie internațională;



Identificarea unor soluții financiare pentru continuarea activității de expertizare și evaluare a
documentelor din cadrul colecțiilor speciale, în scopul stabilirii valorii reale de patrimoniu a acestora;



Obținerea resurselor financiare în vederea expertizării documentelor pentru stabilirea exemplarelor
susceptibile de a fi clasate și a clasării lor în Patrimoniul Cultural Național Mobil în conformitate cu
prevederile Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată (cu
modificările și completările ulterioare);



Elaborarea unui Program local pentru digitizarea documentelor potențiale a fi cu valoare de patrimoniu
național, deținute de bibliotecă;



Susținerea financiară pentru promovarea și valorificarea colecțiilor de documente deținute de instiuția
publică „V.A. Urechia”, în cadrul compartimentului Colecții speciale, prin realizarea de cărți poștale
ilustrate reprezentând copii scanate după documentele de carte străină veche și carte românească veche;
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Realizarea a două albume care să cuprindă cărțile poștale ilustrate pe categorii – din care unul
cuprinzând cartea străină și românească veche și unul cu cele 85 de stampe Rembrandt - pentru
promovarea și valorificarea acestor tipuri de documente;



Realizarea celei de-a II-a ediții a catalogului Mărunțelu, Ion. Cartea străină veche: 1472-1700.
Galați: S.n., 1972, 324 p. - cu sprijinul unui expert autorizat în carte străină veche și bibliofilie - pentru
valorificarea colecţiilor constituite istoric, în plan local şi naţional și

introducerea în circuitul

informaţional a unor valori culturale, cu impact în lumea cercetătorilor şi structurilor administraţiei
instituţiilor de profil;


Achiziționarea unui Soft perfomant bibliotecă absolut necesar îndeplinirii principalelor obiective ale
instituției: creșterea calității și cantității informației pusă la dispoziția utilizatorilor într-un timp cât mai
scurt, dezvoltarea și diversificarea serviciilor de informare oferite de către bibliotecă, creșterea numărului
de utilizatori și a eficienței activităților de bibliotecă, realizarea unei baze de date bibliografice proprii cu
posibilitatea conectării la o rețea națională sau internațională, integrarea bibliotecii în dinamica circuitului
mondial al informației, vizibilitatea și fiabilitatea catalogului online; Acesta (programul) va putea crea o
oportunitate pentru bibliotecă de a participa în calitate de partener/beneficiar în proiecte de digitizare a
presei locale şi a documentelor vechi şi rare deţinute în fondurile bibliotecii – unele dintre acestea unice
în lume;



Obținerea resurselor financiare necesare asigurării ritmicității achiziției curente și retrospective de
documente de bibliotecă, având în vedere caracterul enciclopedic al bibliotecii publice și tinând cont de
categoriile de utilizatori și de vârsta acestora, după cum urmează: bibliografie recomandată pentru elevi și
studenți, bibliografie pentru specialiști pe diverse domenii, bibliografie pentru cercetători etc.;



Conservarea memoriei locale prin obținerea fondurilor necesare suținerii achiziționării abonamentelor
la presa locală și națională;



Desemnarea Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” ca Centru Național de Excelență pentru Bibliotecile
publice din țară prin obținerea unui grant de 30000 dolari de la Fundația IREX, care să ofere servicii
publice pentru adulți cu vârsta cuprinsă între 41-60 de ani, cu accent pe activițăți dedicate șomerilor și
persoanelor casnice, în vederea creșterii calității vieții sociale și culturale a acestor categorii de populație;



Obținerea resurselor financiare în vederea înființării Filialei „Hortensia Papadat-Bengescu” a
Bibliotecii „V.A Urechia” în cartierul Micro 19, care să aibă ca sediu una dintre locațiile: Sala
Sporturilor, Dunărea Center Mall sau unul din liceele din această zonă. Scopul acesteia este de a
oferi accesul la informaţie, lectură, documentare şi studiu, la resurse şi servicii relevante,
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educaţie şi instruire unui număr de aproximativ 40 de mii de locuitori, la care se adaugă
efectivele de elevi care frecventează liceele şi şcolile gimnaziale existente în împrejurimi;


Obținerea de foduri pentru înființarea în parteneriat cu Primăria Galați (Consiliul Local Galați)
a Bibliotecii pentru copii „Nina Cassian” în incinta fostei clădiri a Clubului Sidex pentru
amenajarea unui spațiu cultural-educativ, dedicat copiilor din comunitatea locală gălățeană
cuprinzând: ludotecă, sală multimedia, sală de spectacole, cinema, spații de joacă, antrenante
din punct de vedere motric și educațional;



Înființarea unei Filiale a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați la Odessa, în Ucraina,
pentru dezvoltarea și cultivarea limbii române în spațiile românești din străinătate și a operelor
celor mai reprezentativi scriitori naționali;



Obținerea fondurilor pentru înființarea unei Filiale în diaspora română din Serbia, în vederea
întăririi relațiilor interculturale dintre cele două categorii de populații;



Obținerea resurselor financiare pentru construirea unei Biblioteci Metropolitane în Galaţi, în

parcul Corneliu Coposu (zona Inelului de Rocadă), care să ofere posibilitatea deservirii atât a
utilizatorilor din Galaţi, cât şi a celor din Brăila şi Tulcea, cu săli de lectură, de conferinţă şi alte
spaţii anexe, care să găzduiască și Filiala Galaţi a Uniunii Scriitorilor din România, Societatea
Scriitorilor „Costache Negri”, Societatea Jurnaliştilor din Galaţi, spații ce vor putea fi folosite
pentru organizarea de expoziţii, cafenele, librării şi depozite care vor adăposti colecţiile
bibliotecii.

E.2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi descrierea
fiecărui program (exemplificări).
Se propune continuarea programelor tradiționale pe care Biblioteca le derulează deja cu succes, inițierea
unora care să susțină strategia propusă precum și obiectivele pentru management în perioada 2013 – 2016.
Aceste programe se regăsesc în Anexa nr. 1.5.
E.3. Proiectele propuse în cadrul programelor se regăsesc în activităţile şi proiectele menţionate anterior, în
lucrare (pag.25, 26);
E.4. Alte evenimente, activităţi, specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management:
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- se va urmări încurajarea donațiilor de fonduri private de documente ale intelectualilor locali, în
vederea salvării, conservării și studierii patrimoniului local. Biblioteca își asumă astfel un rol activ în
afirmarea tradițiilor și valorilor locale;
- organizarea de cursuri de învăţare a limbilor străine;
- organizarea pe timpul verii a clubului de vacanţă (iulie – septembrie).
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare
necesare spre a fi alocate de către autoritatea locală (C.J. Galaţi).
F.1. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 3 ani corelată cu
posibilităţile şi resursele financiare necesare spre a fi alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de
către Consiliul Judeţului Galaţi.
Bugetul de venituri şi cheltuieli

Propunere (mii lei)
2013

2014

2015

2016

a)Cheltuieli cu personalul

2338

2394

2488

2578

b)Cheltuieli cu bunuri şi servicii

1500

1535

1552

1558

Total cheltuieli curente [I.a)+I.b)]

3838

3929

4040

4136

c) Cheltuieli de capital

700

150

150

150

Total buget - Finanţare de la bugetul local

4538

4079

4190

4286

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

150

160

170

175

Total buget - Finanţare din venituri proprii

150

160

170

175

I. Buget local

II. Venituri proprii

F.2. Previzionarea evoluţiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse) prin realizarea unei
proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, pentru întreaga perioadă de management,
2013 - 2016.
Situaţia previzionării se regăseşte în proiectul de management în Anexa nr. 2.2.
Imperativul major pentru etapa următoare îl constituie construirea cu fonduri europene a unui
Biblioteci Metropolitane, care să deservească gălăţenii şi cetăţenii judeţelor din apropiere, Brăila şi Tulcea.
Considerăm că, printr-un management performant şi cu susţinerea financiară a Consiliului Judeţului
Galaţi, oferta culturală a Bibliotecii poate fi îmbunătăţită şi diversificată în concordanţă cu exigenţele şi
normele Uniunii Europene, pentru a se înscrie în rândul instituţiilor de cultură cu adevărat europene.
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Notă: Anexele 1.1 – 2.3 fac parte integrantă din prezentul proiect de management.
Galaţi,

Candidat pentru

28.12.2012

postul de manager la
Biblioteca „V.A Urechia”
Prof. Ilie Zanfir
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Cuprins
Proiectul de management pentru perioada 2013 – 2016

Anexa 1.1 -

Activități desfășurate la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” în anul 2011

Anexa 1.2 -

Buletin bibliografic pentru anul 2011 - Articole în presa locală și națională

Anexa 1.3 -

Salonul Literar Axis Libri – Bilanț 2010 – 2012

Anexa 1.4 -

Proiectul Biblionet – lumea în biblioteca mea – centralizare dotări 2009 – 2012

Anexa 1.5 -

Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi
descrierea fiecărui program (exemplificări)

Anexa 1.6 -

Anuarul evenimentelor culturale pentru anul 2013

Anexa 2.1 -

Tabel valori de referință

Anexa 2.2 -

Tabelul investițiilor în programe

Anexa 2.3 -

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe
categorii de bilete/ tarife practicate

Anexa nr. 1.1

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Activităţi desfăşurate la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în anul 2011
Luna ianuarie 2011
Data
Nr. partici- Domeniul
Vârsta
Categorii socio- Ecoul
panţi
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

1.

Ion Minulescu – 130 de ani de la
naştere – Expoziţie de carte

6 ian. '11

90 pers.

Educaţie şi
informare

10 – 60 ani

Scriitori şi poeţi, Articol în Viaţa
elevi, profesori
Liberă

2.

Mircea Sântimbreanu – 85 de ani de la 7 ian. '11
naştere – Expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

90 pers.

Educaţie şi
informare

10 – 60 ani

Scriitori şi poeţi
elevi, profesori
Utilizatori ai
bibliotecii

Articol în Viaţa
Liberă

3.

Deplasare la Cahul - O delegaţie
compusă din Zanfir Ilie, directorul
Bibliotecii „V.A. Urechia“ şi Vlad
Vasiliu, directorul Teatrului Dramatic
„Fani Tardini“ s-au deplasat la Cahul,
Republica Moldova unde au avut
întâlniri şi schimburi culturale
transfrontaliere din cadrul Euroregiunii
Dunărea de Jos.

2 pers.

Cultură

-

-

Articol în Viața
Liberă

4.

Centrul de Formare al Bibliotecii
10-12 ian. '11
„V.A. Urechia“ a organizat şi susţinut
cursul de instruire în cadrul Programului
Biblionet cu titlul: Bazele Serviciilor Noi
de Bibliotecă

14 pers.

Pregătire
profesională

30-55 ani

Bibliotecari şi
formatori

Pe site-ul BVAU

10 ian. '11

1

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

- Ziua Culturii Naţionale –
Program de manifestări dedicate marelui poet naţional Mihai Eminescu
Perioada: 12 – 23 ianuarie
5.

M.Eminescu în viziunea artiştilor
plastici – Expoziţie ce aduce în prim
plan chipul eminescian descoperit în
litografii de epocă, în revista „Familia“
din 1885, schiţat de autori anonimi, dar
surprins şi de plasticieni cunoscuţi: C.
Ressu, A. Murnu, J. Perahim, Şt.
Luchian, N. Spirescu, Th. Vişan.

12-23 ian. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

6.

Cobori în jos Luceafăr blând... Expoziţie ce pune în lumină viziunea
artistului plastic Mişu Teişanu (18841944), asupra poemului Luceafărul de
M. Eminescu, într-o suită de 22 de
cromolitografii apărute la Atelierul
Societăţii Luceafărul din Bucureşti între
anii 1921-1923. Planşele expuse,
adevărate opere de artă, considerate
rarităţi bibliofile, fiind editate în doar
480 de exemplare

12-23 ian. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

7.

M.Eminescu - Veronica Micle, Iubire
şi Poezie – Expoziţie de carte şi grafică
din colecţiile bibliotecii

12-23 ian. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

5 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

2

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

8.

Eminescu şi copiii - vizită la Bibliotecă

12 ian. '11

200 pers.

Educaţie şi
informare

10 – 60 ani

Elevi
Profesori
Bibliotecari

Pe site-ul BVAU

9.

De la Eminescu la Vieru - Expoziţie de 15-30 ian. '11
documente

90 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Adevărul
de seară

10. Salonul Literar „Axis Libri“ Dezbaterea „Eminescu - permanenţă a
culturii naţionale

13 ian. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

11. Lansarea de carte - România, ţara mea
de coşmar, autor Dan Stoica

14 ian. '11

100 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi,
autorităţi locale

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

12. EMINESCU - spiritul totalităţii
româneşti – spectacol omagial, realizat
în colaborare cu alte instituţii de cultură
din Galaţi. Locaţia: Teatrul Muzical
„Nae Leonard”

14 ian. '10

1000 pers.

Spectacol
omagial

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi,
autorităţi locale

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

13. Poeme şi flori la statuia lui Eminescu – 15 ian. '11
manifestare omagiu ce a cuprins
alocuţiuni ale autorităţilor şi
personalităţilor culturale gălăţene

300 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi,
autorităţi locale,
alţi gălăţeni
iubitori ai lui
Eminescu

14. Mihai Eminescu şi Grigore Vieru personalităţi marcante ale culturii
române - spectacol omagial

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Cultură

16 – 60 ani

19 ian. '11

15. Salonul Literar AXIS LIBRI – lansarea 20 ian. '11
volumelor: Cuminţenia iubirii, autor
Cătălin Bordeianu; Gestionarea şi
managementul crizelor militaropolitice contemporane. Dimensiunile
securităţii în epoca globalizării, autori
Cătălin Bordeianu şi Viorel Enea;
Suflete cu ieşire la mare şi Cămaşa lui
Hristos şi Apocalipsa roşie, autor
Valeriu Stancu

130 pers.

4

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

Articol în Viaţa
Elevi de la:
Gr. Şc. „E.
Liberă, Adevărul
Grigorescu“ de seară
Tg. Bujor;

Gr. Şc. Ind.
de Marină ;
 Colegiul
Naţional „Al.
I. Cuza“
Profesori,
scriitori


Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

16. Lecturiada, cuvinte împărtăşite.
21 ian. '11
Basmul - arhetipul fiinţei - activitate în
cadrul Proiectului educaţional
interjudeţean „Lecturiada“, în
parteneriat cu Şcoala nr. 28 „Mihai
Eminescu”

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

130 pers.

10 – 60 ani

Scriitori,
Articol în Viaţa
profesori,
Liberă, Adevărul
bibliotecari, elevi de seară

Educaţie şi
cultură

- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române –
Program de manifestări dedicate Unirii Principatelor Române
Perioada: 24 ianuarie – 2 februarie 2011
17. Alexandru Ioan Cuza şi Unirea program artistic dedicat Zilei Unirii
Principatelor Române

24 ian. '11

95 pers.

Educaţie şi
cultură

7-10 ani

- Grădiniţa nr. 1
„Luceafărul“ ;
- elevii clasei a
II-a B ai Şcolii
nr. 24 „Mihail şi
Gavriil“

Pe site-ul BVAU

18. Alexandru Ioan I şi Unirea - Expoziţie 24 ian.- 2 feb.
din grafica românească de epocă
'11
semnate de renumitul grafician Carol
Pop de Szathmari

110 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Adevărul
de seară

19. Alexandru Ioan Cuza - Întemeietorul
României moderne – Expoziţie ce
cuprinde tipărituri din colecţiile
Bibliotecii

24-31 ian. '11

110 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Adevărul
de seară

20. Născut de ziua Unirii - Pictorul
Nicolae Spirescu, zugravul propriilor
tăceri – Expoziţie de carte şi periodice

24-31 ian. '11

110 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Adevărul
de seară

21. Paul Păltănea la 3 ani de la dispariţie – 24-31 ian. '11

110 pers.

Educaţie şi

10 – 60 ani

Scriitori,

Articol în Viaţa

5

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Expoziţie de carte şi periodice din
colecţiile Bibliotecii

Vârsta

cultură

Categorii socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Liberă, Adevărul
de seară

22. În lumea lui nenea Iancu – program
artistic

25 ian. '11

95 pers.

Educaţie şi
cultură

5-45 ani

- Şc. nr. 16 „N.
Pe site-ul BVAU
Bălcescu“
- Grădiniţa nr. 47
- Profesori

23. Salonul Literar „Axis Libri“ - în
cadrul căreia s-au lansat următoarele
volume: Voci în vacarm - un dialog cu
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca,
autor Vasile Gogea şi De la Eliade la
Culianu, autor Dorin David

27 ian. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară

24. Oameni în memoria Galaţiului – luna
ianuarie - Eminescu în mărturii
documentare gălăţene

ian. '11

95 pers.

Cultură

18-70 ani

Profesori, elevi,
scriitori, poeţi,
bibliotecari

Viaţa Liberă,
Monitorul,
Posturile TV
locale

TOTAL
24 evenimente culturale

3.641 participanţi
- la care se adaugă peste 50.042 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
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Luna februarie 2011
Nr.
crt.

Evenimentul organizat

1

Data

Salonul Literar „Axis Libri“ - lansarea 03 feb. '11
noutăţilor Editurii Tipo Moldova din
Iaşi prezentate de Acad. Gheorghe
Buzatu

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

2

Colocviile constructorilor navali –
Prima ediţie

04 feb. '11

95 pers.

Educaţie şi
informare

25 – 60 ani

A.G.I.R.,
Asociaţia
Tehnopol şi
Patronatul IMMurilor,
bibliotecarilor

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

3

Adrian Maniu (6 feb. 1891 - 20 apr.
1968) - 120 de ani de la naştere –
Expoziţie de documente de bibliotecă

06 feb. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

4

Gabriel Ţepelea (6 feb. 1916) - 95 de ani 06 feb. '11
de la naştere - Expoziţie de documente
de bibliotecă

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

7

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

5

Valeriu Gorunescu - Expoziţie omagială 7-14 feb. '11
la 89 de ani de la naştere

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

6

Curs de instruire în cadrul Programului
Biblionet cu titlul: Bazele Serviciilor
Noi de Bibliotecă

8-10 feb. '11

12 pers.

Formare
profesională

25 - 50 ani

Bibliotecari,
formatori

Articol în Viaţa
Liberă

7

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
volumelor: Vera, autor Geo Naum şi
Grădini austere, autor Aura Christi;
lansarea noutăţilor editoriale de la
Ideea Europeană

10 feb. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

8

Cărţile pentru copii între vechi şi nou - 10-25 feb. '11
expoziţie cu cărţi pentru copii

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă

9

Expoziţia de documente de bibliotecă - 12 feb. '11
Grigore Vieru bardul reîntregirii
neamului

100 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni locale

10

Spiru Haret – 160 de ani de la naştere
– Expoziţie de documente

15 feb. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

8

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

11

„Dimineaţă de lectură“ - activitate
16 feb. '11
derulată în cadrul proiectului educaţional
intitulat „Cartea, prietena mea“ în
parteneriat cu Şcoala nr. 25 „Petru Rareş“

95 pers.

Educaţie şi
cultură

5-45 ani

Şcoala nr. 25
„Petru Rareş”

Pe site-ul BVAU

12

Japonia, fascinaţia eternă – Expoziţie de 17 feb. '11
documente din colecţiile Bibliotecii
„V.A. Urechia”

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

13

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
17 feb. '11
volumelor: Isihasmul sau meşteşugul
liniştirii şi Psihoterapie isihastă. Practici
şi modele filocalice pentru restabilirea
sănătăţii, autor Vasile Andru

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

14

Constantin Brâncuşi – 135 de ani de la
naştere - Expoziţie de documente din
colecţiile Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia”

18 feb. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

15

Marin Sorescu – 75 de ani de la naştere 18 feb. '11
- Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni locale

9

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

16

Filme de Oscar - Expoziţie de
documente multimedia

1-28 feb. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Pe site-ul BVAU

17

Femei celebre – Expoziţie de documente 1-28 feb. '11
de bibliotecă

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Pe site-ul BVAU

Zilele Culturii Germane la Galaţi
Perioada: 21 februarie – 27 februarie 2011
18

Deschiderea manifestărilor şi
21 feb. '11
prezentarea filmului „Good-Bye, Lenin!“

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

19

Prezentarea filmului „Panglica albă“, în 23 feb. '11
regia lui Michael Haneke

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul,
televiziuni locale

20

Cititorul fidel cărţilor - concurs
interactiv derulat în cadrul proiectului
educaţional intitulat Biblioteca, poartă
către înţelepciune în parteneriat cu
Şcoala nr. 16 „Nicolae Bălcescu”

22 feb. '11

110 pers.

Educaţie şi
cultură

5-45 ani

Şcoala nr. 16
„Nicolae
Bălcescu”

Pe site-ul BVAU

23 feb. '11

125 pers.

Educaţie şi

10 – 60 ani

Scriitori,

Articol în Viaţa

21

Dragobetele sărută fetele - concurs

10

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

literar-artistic organizat la Filiala nr. 4
„Grigore Vieru”
22

23

24

Cafeneaua culturală - trupa de teatru
Liane a Colegiului de Industrie
Alimentară „Elena Doamna“ a prezentat
un fragment din piesa de teatru Gaiţele de
Alexandru Kiriţescu
Despre dragoste de „Dragobete“ manifestare cultural-artistică

Vârsta

cultură

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Liberă, Monitorul

23 feb. '11

125 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

24 feb. '11

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

85 pers.

Educaţie şi
cultură

60 – 75 ani

- pensionari din Pe site-ul BVAU
cadrul Centrului
de Recuperare şi
Reabilitare
Socio-Medicală
Galaţi

140 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

Formare

25 - 50 ani

Bibliotecari,

Articol în Viaţa

Teatru – Lectură - trupa de actori
25 feb. '11
amatori seniori „Ambiţiosii“ din Brăila a
prezentat o piesă de teatru în cadrul
proiectului „Teatru - Lectură“, iniţiat şi
organizat de Biblioteca Judeţeană „Panait
Istrati“ din Brăila

25. V.A. Urechia - 177 de ani de la
naşterea fondatorului bibliotecii
publice din Galaţi - Expoziţie
documentară iconografică

24 feb. - 25
mart. '11

26. Curs de instruire în cadrul Programului

23–25 feb. '11 14 pers.
11

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr. partici- Domeniul
panţi

Biblionet cu titlul: Bazele Serviciilor
Noi de Bibliotecă – desfăşurat la
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică“
din Tecuci
TOTAL
26 evenimente culturale

profesională

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
formatori

Liberă

2.896 participanţi
- la care se adaugă peste 47.239 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
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Luna martie 2011
Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

Mărţişorul: tradiţii şi obiceiuri
româneşti - Expoziţie

1-7 mart. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

2.

Primăvara imaginată de copii Expoziţie de mărţişoare, desene şi
felicitări

1-10 mart. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

5 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Pe site-ul BVAU

3.

Flori pentru mama – Expoziţie de
desene

1-10 mart. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori, elevi,
studenţi

Pe site-ul BVAU

4.

2-4 mart. '11
Curs de instruire în cadrul
Programului Biblionet cu titlul: Bazele
Serviciilor Noi de Bibliotecă

12 pers.

Formare
profesională

25 - 50 ani

Bibliotecari,
formatori

Articol în Viaţa
Liberă

5.

Vizită la Bibliotecă

02 mart. '11

70 pers.

Educaţie şi
cultură

3 – 35 ani

Grădiniţa nr. 30
„Pinocchio”
27. educatori
28. părinţi

Pe site-ul BVAU

6.

Ion Creangă: duel dramatic –
manifestare culturală

3 mart.. '11

100 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Şc. „I. Creangă“ Articol în Viaţa
I.C.Brătianu, Liberă
jud. Tulcea;
Şc. nr. 26
„I.Creangă“
Galaţi;

1.
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
părinţi;învăţători.

7.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
volumului Puzzle cu Vasile apărut la
Editura Axis Libri, Galaţi, 2011, autor
KATIA NANU, redactor şef al
cotidianului independent Viaţa Liberă

3 mart.. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

8.

Scriitori gălăţeni în colecţiile
Bibliotecii „V.A. Urechia” - expoziţie
de documente din colecţiile bibliotecii

3-30 mart. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă

9.

Eternă şi fascinantă...FEMEIA –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”

7-14 mart. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Pe site-ul BVAU

10. Universul fotografic al artistului dr.
Teodor Radu Pantea – Expoziţie de
fotografie

8 mart. '11

100 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
studenţi, fotografi Monitorul,
Adevărul

11. Salonul Literar Axis Libri - lansarea
volumelor: Corupere de majori şi
Domnul Darwin de Veneţia , autor
Theodor Parapiru; lansarea noutăţilor
editoriale de la Editura Eikon din ClujNapoca prezentate de directorul acestei
edituri, dl. Valentin Ajder

10 mart. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

95 pers.

Educaţie şi
cultură

10-45 ani

Şcoala nr. 29 „Sf. Pe site-ul BVAU
Ana”

12. Vizită la Bibliotecă - activitate derulată 11 mart. '11
în cadrul proiectului educaţional intitulat
„Cititul, o problemă ?“ în parteneriat cu
Şcoala nr. 29 „Sf. Ana“

14

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

13. Primăvara începe cu Creangă –
dramatizări după opera marelui scriitor

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

11 mart. '11

110 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani






Şcoala
Generală
Şiviţa;
profesori;
părinţi.

Pe site-ul BVAU

14. Cartea armeană în colecţiile bibliotecii 14 mart. '11
– Expoziţie de carte armeană din fondul
de carte al Sălilor de Lectură

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

15. Vizita Excelenţei Sale Datev Agopian,
părintele spiritual al armenilor din
România, noul Eparh al Bisericii
Armene din România

14 mart. '11

45 pers.

Cultură

-



16. ...şi consumatorii au drepturi: 15
martie Ziua Mondială a drepturilor
consumatorilor – Expoziţie de
documente din colecţiile Bibliotecii

14-19 mart. '11

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

17. 105 ani de la primul zbor din lume cu
un aparat mai greu decât aerul Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

14-19 mart. '11

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

18. Nicolae Titulescu – 70 de ani de la
moarte - Expoziţie de documente din

14-19 mart. '11

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori, elevi,

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul



15

personalităţi
culturale
gălăţene;
membri ai
comunităţii
armene din
Galaţi.

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

colecţiile Bibliotecii

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
studenţi

19. Deplasare la Filiala Urechia Cahul
(donaţia unui nr. de 300 documente de
bibliotecă)

15 mart. '11

20. Vizită la Bibliotecă - Colegiul Tehnic
de Alimentaţie şi Turism „D. Moţoc“

16 mart. '11

10 pers.

Educaţie şi
cultură

-




conducerea
bibliotecii;
bibliotecari.

Articol în Viaţa
Liberă

100 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevi şi profesori Pe site-ul BVAU

21. „Mărţişoare literare“ - creaţii proprii – 16 mart.. '11
activitate derulată în cadrul proiectului
educaţional „Cartea, prietena mea“
realizat în colaborare cu Şcoala nr. 25
„Petru Rareş“

95 pers.

Educaţie şi
cultură

10-45 ani

Şcoala nr. 29 „Sf. Pe site-ul BVAU
Ana”

22. Salonul Literar Axis Libri - lansarea
17 mart. '11
volumelor: În paroxismul vremii pe
sfârşite, autor Paul Sân-Petru,
Apocalipsa după Arghezi , autor
Aureliu Goci, Muze sub aparenţe, autor
Violeta Craiu, 101 Epigrame, autor
Ioan Fărcăşanu

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

23. Vizita dnei Fusun Aramaz, consulul
general al Republicii Turcia

18 mart.. '11

20 pers.

Educaţie şi
cultură

-

Personalităţi
gălăţene;
Directori ai
instituţiilor
culturale; membri
ai Comisiei 4 a
Consiliului
Local.

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

24. Ziua Internaţională a Francofoniei –
expoziţie de documente din colecţiile

19-31 mart. '11

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori, elevi,

Articol în Viaţa
Liberă

16

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
studenţi

25. Poezia universală în antologii –
expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”

19-31 mart. '11

125 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

26. Întâlnire cu poeţii Speranţa Miron şi
Paul Sân-Petru – manifestare culturalartistică

21 mart. '11

125 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi

27. Participarea la manifestarea organizată de 21 mart. '11
Centrul Cultural „Dunărea de Jos“ pentru
a marca Ziua Mondială a Poeziei cu
expoziţia de documente Poezia
europeană în colecţiile Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia“

125 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi

28. Lansarea romanului „Între timpuri“
(apărut la Editura Tracus Arte,
Bucureşti), autor Catia Maxim

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

22 mart. '11

29. Apa este viaţă - expoziţie de documente 22-31 mart. '11
de bibliotecă, pliante şi afişe organizată
în colaborare cu Centrul de Consultanţă
Ecologică Galaţi

17

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

30. Participare la Întâlnirea directorilor de
biblioteci din regiunea Moldova,
desfăşurată la sediul Bibliotecii
Municipale Adjud

23 mart. '11

2 pers.

Informare şi
cultură

-

Conducerea
Bibliotecii

Pe site-ul BVAU

31. Salonul Literar AXIS LIBRI: lansarea
volumul Patrimoniul natural al
României, autor Petru Lificiu

24 mart. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

32. Editura Univers Enciclopedic în
colecţiile Bibliotecii – Expoziţie de
documente

25 mart. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

33. Prezentarea a patru lucrări de specialitate: 25 mart. '11
Gramatica de bază a limbii române,
Eşti cool şi dacă vorbeşti corect şi 101
cuvinte argotice, autor Rodica Zafiu şi
101 cuvinte moştenite, împrumutate şi
create, autor acad. Marius Sala,
vicepreşedintele Academiei din România

130 pers.

Cultură şi
educaţie

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

34. Chiril Sberea - participant la Unirea
Basarabiei cu România – Expoziţie de
carte şi fotografie

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi

25-31 mart. '11

18

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
elevi, studenţi

35. Vechiul centru al Galaţiului – expoziţie 25 mart.-25 apr.
de cărţi poştale ilustrate (prelucrate
'11
digital) editate între anii 1900-1935

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori, elevi,
studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi

36. Colocviul Unirea Basarabiei cu
Româniala 93 de ani de la înfăptuire

28 mart. '11

100 pers.

Cultură şi
informare

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori, elevi,
studenţi
basarabeni

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi,
televiziuni locale

37. Salonul Literar Axis Libri: lansarea
volumelor: Buna seara, domnule
Mallarme!, Ion Barbu: Categorii
abisale matematice şi Revelaţia şi
relevanţa textului literar: Scriitori
gălăţeni contemporani, autor Ioan
Toderiţă; lansarea volumului de versuri
Crotalul diamant, autor Mariana
Solomon Lazanu; lansarea nr. 6 al
Revistei Vitralii - Lumini şi umbre.

31 mart. '11

130 pers.

Cultură şi
educaţie

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi,
alte personalităţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

38. Nichita Stănescu – 78 de ani de la
naştere – Expoziţie de carte

31 mart.-6 apr.
'11

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi

39. Ziua mondială a protecţiei animalelor
– Expoziţie de documente

31 mart. '11

100 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi

TOTAL
39 evenimente culturale

3.909 participanţi
- la care se adaugă peste 58.452 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
19
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Luna aprilie 2011
Nr.
crt.


Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

Oameni în memoria Galaţiului – luna
aprilie - Expoziţie

1-30 apr. '11

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni locale
Articol în Viaţa
Liberă



01 apr. '11
A treia întâlnire lunară din cadrul
Colocviului Constructorilor de Nave organizat, împreună cu Asociaţia
Tehnopol Galaţi şi Asociaţia
Inginerilor Români Filiala Galaţi

130 pers.

Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Ingineri,
profesori
universitari,
membri AGIR,
specialişti în
domeniul naval



Andersen şi copiii la Bibliotecă –
activitate organizată Cu prilejul Zilei
Internaţionale a Cărţii pentru Copii

04 apr. '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Şc. nr. 38
Pe site-ul BVAU
„Grigore Moisil”



Colocviul Poezia contemporană între
sibilinic şi mimesis

05 apr. '11

100 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Colegiul Naţional Articol în Viaţa
„Al. I. Cuza“
Liberă



7-15 apr. '11
Oameni de cultură români în spaţiul
francofon - expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă



Emil Cioran la 100 de ani de la naştere 7-15 apr. '11
- expoziţie de documente din colecţiile
bibliotecii

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă



Participarea la a XV-a ediţie a
Salonului Internaţional de Carte
pentru Copii şi Tineret Chişinău

3 pers.

Educaţie şi
cultură

-

Bibliotecari

Articol în Viaţa
Liberă

7-10 apr. '11
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

140 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Pe site-ul BVAU



Salonul Literar Axis Libri - lansarea
07 apr. '11
volumelor: Arhipelag stelar, Dialoguri
socratice , Om virtual şi 100 poeme,
autor Viorel Dinescu; Spiritul vrâncean
în lecturi elective, Uricar la poarta
Moldovei de Jos vol. 1 şi Lieşti-satul
dintre grinduri şi cuhalm, autor Ionel
Necula



Oraşe europene în litografii de secol
XIX– Expoziţie de documente din
colecţiile speciale ale Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia”



8 apr. '11
Valori bibliofile - Expoziţie de carte
veche, rară, organizată la secţia
Colecţii speciale a Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia”

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
studenţi, fotografi Monitorul,
Adevărul



Al 13-lea Congres al Clubului Kiwanis
- au participat membri ai clubului din
ţară şi membri europeni cu funcţii de
conducere în Federaţia Kiwanis Europa

170 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Membri ai
clubului români
şi europeni

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni locale



12 apr. '11
Eroii îndrăgiţi din poveştile lui Ion
Creangă - activitate derulată în cadrul
proiectului educaţional intitulat „Cartea,
prietena mea“ în parteneriat cu Grădiniţa
nr. 11 Galaţi

110 pers.

Educaţie şi
cultură

5-45 ani

Grădiniţa nr. 11

Pe site-ul BVAU

8-21 apr. '11

8 apr. '11

22

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevi, profesori,
voluntari,
inginer, preot,
jurnalişti, scriitori

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni



Evenimentul Biblioteca VIE realizat cu 12 apr. '11
sprijinul Fundaţiei „Art Fusion“ din
Bucuresti şi al Asociaţiei de tineret
ARIA, în cadrul proiectului „AI
CARTE! AI PARTE!“, care se derulează
în perioada febr. - aug. 2011. Parteneri în
proiect: Directia Judeţeană de Sport şi
Tineret, Fundaţia „Eugene Ionesco“ Biblioteca franceză, Palatul Copiilor şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean



Seminar de jurnalism economic
susţinut de specialistul în media şi
comunicare, prof. Jerome Aumente,
consilier al decanului School of
Communication and Information, din
cadrul Rutgers University, statul New
Jersey. Seminarul a fost organizat de
Ambasada Statelor Unite ale Americii

13 apr. '11

90 pers.

Informare

-

Reprezentanţi ai
Ambasadei
S.U.A.; jurnalişti
gălăţeni

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni



Salonul Literar Axis Libri - lansarea
volumelor: Moartea spionului şi
Ţărmul, autor Adrian Georgescu;
Moartea ruşilor , autor Ioan Rusu şi
Cerul de acasă, autor Gherghina Tofan

14 apr. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni locale



Tradiţii de Paşte - expoziţie de desene
şi ouă încondeiate

15-28 apr. '11

100 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 45 ani

Clasele I - IV de
la Colegiul
Naţional „Al. I.
Cuza“

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media



Întâlnirea poetului Viorel Dinescu la 15 apr. '11
60 de ani – Manifestare culturală.
Invitaţi: Acad. Mihai Cimpoi, Nicolae
Dabija, Theodor Codreanu, Vasile
Tărâţeanu, Valeriu Matei, A. D.
Rachieru, Constantin Marafet, Stan
Brebenel, Ionel Borcea, dr. Nicolae
Bacalbaşa şi reprezentanţi ai Primăriilor
Dumbrăveni şi Văleni din Republica
Moldova

125 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul



Participarea la Congresul Naţional de
Istorie a Presei, ediţia a IV-a,
Constanţa

14-16 apr. '11

2 pers.

Cultură

-

Bibliotecari

Pe site-ul BVAU



14-15 apr. '11
Participarea la Simpozionul
Internaţional Gheorghe Asachi - ctitor
de cultură românească, ediţia a IV-a,
desfăşurat la Iaşi

2 pers.

Educaţie şi
cultură

-

Conducerea
bibliotecii

Pe site-ul BVAU



Copiii şi lumina divină - Expoziţie
pascală

110 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevi şi profesori Pe site-ul BVAU



Expoziţia pascală „Hristos a Înviat!“ - 14-30 apr.. '11
desene şi obiecte realizate de elevii
Şcolii „Ion Creangă“ din localitatea I.C.
Brătianu, judeţul Tulcea

95 pers.

Educaţie şi
cultură

10-45 ani

Şcoala „Ion
Pe site-ul BVAU
Creangă“ din
localitatea I.C.
Brătianu, judeţul
Tulcea



Putere şi credinţă – expoziţie de obiecte 18-30 apr. '11
religioase realizate de persoane private
de libertate de la Penitenciarul Galaţi

130 pers.

Cultură

20 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

18-30 apr. '11
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Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni locale

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media



Lumina din Suflet - Expoziţie
realizată de Centrul de Zi pentru
persoane adulte cu handicap
„LUCEAFĂRUL“ de la D.G.A.S.P.C.
Galaţi

14-22 apr. '11

130 pers.

Cultură

20 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni locale



Eikon - Expoziţie de icoane pe suport de 18-30 apr. '11
lemn, realizate de Georgiana Pasnicu,
iconar şi restaurator

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă



Campania Bibliotecar pentru o zi!,
Ediţia a III-a

75 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 45 ani

Persoane
Articol în Viaţa
interesate să
Liberă
pătrundă în
culisele profesiei
de bibliotecar



Vizita dlui conf. univ. dr. Vasile Timiş 20 apr. '11
- secretar de stat în cadrul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional

25 pers.

Educaţie şi
cultură

-

-

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi



Salonul Literar Axis Libri - lansarea
volumelor: Cactus cu ţepii la purtător
şi E dulce viaţa în România: proză
umoristică, autor Ionel Jecu; Caietul
animatorului, autor Virgil Costiuc;
Prilej de aproape: Poeme , Chipuri
sufleteşti şi Dumnezeu la prima
vedere, autor Cezarina Adamescu;
Unicul sens şi Tandreţea tăcerii, autor
Speranţa Miron

125 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi,
televiziuni locale

18-28 apr. '11

21 apr. '11

25

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media



Bibliotecarul şi comorile nepreţuite ale 22-30 apr. '11
înţelepciunii umane – Cărţile =
Expoziţie cu documente de referinţă,
realizată pentru a sărbători Ziua
Bibliotecarului în România - 23 aprilie

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale



Pe urmele lui V.A. Urechia - Expoziţie 26 apr.-06 mai
inedită de colecţii care ilustrează hobby- '11
uri ale bibliotecarilor, realizată pentru a
sărbători Ziua Bibliotecarului în
România - 23 aprilie

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale



Sub genericul „Suflet către suflet”,
27 apr. '11
secţia Şcoala de Arte din cadrul
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” a
susţinut un program artistic deosebit
intitulat Muzică şi poezie pe şevalet, ce
a fost oferit bibliotecarilor instituţiei
noastre pentru a omagia ziua de 23
Aprilie - Ziua Bibliotecarului în România

115 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
de Galaţi,
televiziuni locale



Vizita unei delegaţii formată din membri 28 apr. '11
ai asociaţiei franceze „Les Amis de la
Bibliothèque Française de Galati“:
Jacques Hesse, preşedinte, Pierre
Gillardot, vicepreşedinte şi Jacqueline
Paillet, secretară

25 pers.

Cultură

25 – 60 ani

-

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale
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Nr.
crt.


Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

Consfătuirea judeţeană a
bibliotecarilor din bibliotecile publice
din judeţul Galaţi, prilej pentru a
sărbători Ziua Bibliotecarului în
România (23 aprilie)

29 apr. '11

200 pers.

Educaţie şi
cultură

22 – 60 ani

Bibliotecari de la
biblioteca
judeţeană şi de la
bibliotecile
publice din judeţ

TOTAL
32 evenimente culturale

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

3.387 participanţi
- la care se adaugă peste 47.200 vizitatori la Sediul Central şi Filiale

27

Luna mai 2011
Nr.
crt.
1.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

Oameni în memoria Galaţiului – luna
aprilie - Expoziţie

1-31 mai '11

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

2.

Lucian Blaga – 50 de ani de la moarte – 3 - 15 mai '11
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

3.

Ziua mondială a libertăţii presei –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

3 mai '11

98 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

4.

A patra întâlnire lunară din cadrul
Colocviului Constructorilor de Nave organizat, împreună cu Asociaţia
Tehnopol Galaţi şi Asociaţia Inginerilor
Români Filiala Galaţi

06 mai '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Ingineri,
profesori
universitari,
membri AGIR,
specialişti în
domeniul naval

Articol în Viaţa
Liberă

5.

Schimb intercultural între Bibliotecă şi 09 mai '11
Primăria Oraşului Sulina pe probleme
care ţin de istoria Comisiei Europene a
Dunării

2 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

- Conducerea
Bibliotecii

Pe site-ul BVAU
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

6.

Ziua Europei - Expoziţie de documente
din colecţiile Bibliotecii

9 – 27 mai '11

140 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

7.

125 de ani de naşterea pictorului
Rudolf Schweitzer - Cumpăna (7 mai
1886 - 17 februarie 1975) – Expoziţie
cu lucrări în ulei ale cunoscutului
peisagist şi portretist român

11 mai – 11 iunie 140 pers.
'11

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

8.

Vechi fotografi gălăţeni - expoziţie ce 11 mai - 21 iunie 130 pers.
cuprinde fotografii de epocă din colecţiile '11
bibliotecii

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă

9.

Participarea la BIBLIOPUBLICA Conferinţa Asociaţiei Naţionale a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice
din România, 11-14 mai, Baia Mare

6 pers.

Pregătire
profesională

-

Bibliotecari

Articol în Viaţa
Liberă

125 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

11 - 14 mai '11

10. Drum de fier - cale ferată – Expoziţie de 13 - 30 mai. '11
fotografie realizată la Filiala nr. 4
„Grigore Vieru”
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

14 mai '11

140 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de seară

12. Christofor Columb, navigatorul
20 – 30 mai '11
genovez, descoperitorul Americii – 505
ani de la moarte - Expoziţie de
documente din colecţiile Bibliotecii

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de seară

13. In memoriam Fănuş Neagu - Expoziţie 24 mai '11
de documente din colecţiile Bibliotecii

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

14. Participarea la BOOKFEST 2011 - a VI- 25 mai '11
a ediţie a Salonului Internaţional de
Carte

7 pers.

Informare
profesională

-

Bibliotecari

Pe site-ul BVAU

15. Tudor Vladimirescu, conducătorul
revoluţiei de la 1821 – 190 de ani de la
moarte - Expoziţie de documente din
colecţiile Bibliotecii

27 – 31 mai '11

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

16. Titanii muzicii clasice – Expoziţie de
documente multimedia

1 – 31 mai '11

142 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

11. Cerc pedagogic cu tema: „Aplicarea
metodei Project citizen la orele de
cultură civică“

TOTAL
16 evenimente culturale

1.705 participanţi
- la care se adaugă peste 53.371 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
Total 55.076
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Luna iunie 2011
Nr.
crt.

Evenimentul organizat

1.

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

Carnavalul Cărţii pentru Copii, ediţia 01 iun. '11
a XXXI-a

3000 pers. Educaţie,
cultură şi
divertisment

1-14 ani

Copii, elevi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

2.

Copilăria, preţios boboc al vieţii –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

01-30 iun. '11

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

3.

Fanteziile copilăriei – Expoziţie cu
lucrări realizate de elevi de la şcolile
gălăţene şi de copii ai salariaţilor
Bibliotecii

01-30 iun. '11

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

4.

Concursul de creaţie „Scriitori de
ieri, de azi şi de mâine“

01-05 iun. '11

150 pers. Educaţie şi
cultură

8 - 18 ani

Elevi şi tineri

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

5.

01-05 iun. '11
Campania de promovare a lecturii
„Să ne întoarcem la lectură. Citeşte şi
tu!”

350 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevi şi profesori Articol în Viaţa
de la şcoli şi licee Liberă,
gălăţene
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

6.

Blogurile de lectură – Expoziţie de
documente multimedia

01 iun. '11

7.

Vechi tipografii gălăţene – Expoziţie
de carte veche din Colecţiile Speciale
ale Bibliotecii

8.

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

145 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevi şi profesori Articol în Viaţa
de la Colegiul
Liberă, Monitorul
Naţional „V.
Alecsandri”

05-14 iun. '11

140 pers. Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de seară

Festivalul Naţional al Cărţii „Axis
Libri“, Ediţia a III-a

01-05 iun. '11

25000
pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,
copii,scriitori,
oficialităţi
gălăţene, iubitori
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale şi naţionale

9.

Vizită de informare şi documentare:
Parlamentul European şi Biblioteca
Naţională a Ungariei

06-11 iun. '11

5 pers.

Informare şi
documentare

-

Bibliotecari

Articol în Viaţa
Liberă

10.

Mirificul univers eminescian Expoziţia reuneşte lucrări ale unor
cunoscuţi artişti plastici români,
recunoscuţi ilustratori ai operei poetice
a poetului nepereche, respectiv, Ligia
Macovei, A. Murnu, Eugen Ştefan
Bouşcă şi a doi plasticieni gălăţeni,
Camil Ressu şi N. Spirescu.

15 iun. - 15 iul.
'11

140 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă
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Domeniul

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

11.

Mihai Eminescu în dicţionare şi
istorii ale literaturii române –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

15 - 29 iun. '11

140 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni
locale

12.

15 - 29 iun. '11
Tema naturii în poezia lui Mihai
Eminescu – Expoziţie de documente
din colecţiile Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia”

140 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi, copii

Pe site-ul BVAU

13.

Flori la statuia lui Eminescu - moment 15 iun. '11
de reculegere cu prilejul comemorării a
122 de ani de la moarte

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,elevi
bibliotecari,
studenţi, scriitori,
oficialităţi
gălăţene

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul

14.

Întâlnire cu scriitorul George ARION 15 iun. '11
– lansare de carte

170 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Profesori,elevi
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
studenţi, scriitori Monitorul,
televiziuni locale

15.

Donaţie a academicianului Dinu C.
Giurescu

5 pers.

Educaţie şi
cultură

-

Bibliotecari

Pe site-ul BVAU

16.

Înscrierea şi planificarea Cursului de 17 – 24 iun. '11
limbă japoneză, nivel începător,
organizat în colaborare cu Centrul de
Studii Japoneze „Shogun“ din Iaşi

3 pers.

Educaţie şi
cultură

Centrul de Studii
Japoneze
„Shogun“ din
Iaşi
- bibliotecari

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni

17 iun. '11
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

17.

Ziua Muzicii Europene – Expoziţie de 21 iun. '11
documente multimedia din colecţiile
Bibliotecii

125 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

18.

Participarea la Forumul
Comunicatorilor Regio Constanţa

22-24 iun. '11

1 pers.

Informare

-

Director adjunct

Pe site-ul BVAU

19.

Temistocle Popa – 90 de ani de la
naştere – Expoziţie de documente
multimedia din colecţiile Bibliotecii

24 iun. '11

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

20.

Ziua Tricolorului Naţional Român –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

26 iun. '11

135 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

21.

28 iun. '11
Reconectarea spaţiului european la
patrimoniul său din Antichitate.
Valul lui Traian – Expunere organizată
în colaborare cu Direcţia Judeţeană
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional
Galaţi

130 pers.

Educaţie,
cultură şi
informare

10 – 60 ani

Direcţia
Articol în Viaţa
Judeţeană pentru Liberă, Monitorul
Cultură şi
Patrimoniu
Naţional Galaţi,
arheologi,
primari ai
comunelor
gălăţene

22.

Florin Piersic jr. la Galaţi – lansare de 28 iun. '11
carte

250 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi,
gălățeni
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Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
Adevărul de
seară, televiziuni

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

23.

29 iun.- 30 iul.
Dunărea şi Galaţiul: O istorie
comună – Expoziţie de cărţi poştale
'11
ilustrate vechi din Colecţiile speciale ale
Bibliotecii

135 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

24.

Dunărea – istorie şi semnificaţie –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

29 iun. '11

145 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
profesori,
bibliotecari,
elevi, studenţi

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

25.

A doua donaţie a academicianului
Dinu C. Giurescu

30 iun. '11

5 pers.

Cultură

-

Bibliotecari

Pe site-ul BVAU

TOTAL
25 evenimente culturale + 104 momente culturale (în
cadrul Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri”,
ediţia a III-a)

30.829 participanţi
- la care se adaugă peste 46.500 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
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Luna iulie 2011
Nr.
crt.

Evenimentul organizat

1.

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

01 iul. '11
A şasea întâlnire lunară din cadrul
Colocviului Constructorilor de Nave organizat, împreună cu Asociaţia
Tehnopol Galaţi şi Asociaţia
Inginerilor Români Filiala Galaţi

130 pers. Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Ingineri,profesori Articol în Viaţa
universitari,
Liberă
membri AGIR,
specialişti în
domeniul naval

2.

Inaugurarea Seminarului Lunar de
Informatică Aplicată de către
Association Tehnopol Galaţi-ATG
împreună cu asociaţii săi
Locaţie: Filiala nr. 3 „Tehnologia
Informaţiei”

01 iul. '11

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori,
informaticieni,
ingineri,
profesori
universitari

Articol în Viaţa
Liberă

3.

Marcel Proust – 140 de ani de la
naştere - Expoziţie de documente din
colecţiile Bibliotecii

10 iul. '11

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,
copii,scriitori,
iubitori de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

4.

Ziua Mondială a Populaţiei Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

11 iul. '11

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
elevi,copii,
Liberă,
scriitori, oameni Monitorul, ADS
de cultură

5.

Deschiderea oficială a Clubului de
13 iul. '11
vacanţă, cu două componente: „Clubul
Curioşilor“ (pentru copii cu vârsta între
5 şi 14 ani) şi „Cafeneaua culturală“
(pentru adolescenţi)

200 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Copii,
Articol în Viaţa
adolescenţi,
Liberă,
profesori, părinţi Monitorul, ADS,
televiziuni locale

36

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

6.

Ziua mărcii poştale române –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

15 iul. '11

7.

Foşnetul poveştilor din copacul
fermecat – expoziţie de documente şi
reproduceri scanate din colecţiile
Filialei nr. 4 „Grigore Vieru"

15-30 iul. '11

8.

9.

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

145 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
elevi,copii,
Liberă,
scriitori, oameni Monitorul, ADS
de cultură

150 pers. Educaţie şi
cultură

8 - 18 ani

Elevi şi tineri

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

Lansarea volumului „Oţelul Galaţi:
15 iul. '11
Campioana României 2010-2011“,
autori: Dl. Cristian Socianu şi dl. Dănuţ
Lungu. Invitaţi speciali: dl. Marius Stan,
preşedintele Clubului Oţelul; dl. Săndel
Spînu, autorul imnului Oţelul, varianta
folk

350 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Iubitori ai
fotbalului
românesc

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

Valea Regilor la Galaţi - Expoziţie ce 20 iul.-20 aug.
reuneşte 24 de litografii pe papirus care '11
surprind urme ale unei vechi şi măreţe
civilizaţii ale lumii - civilizaţia
egipteană. Exponatele provin din
generoasa donaţie făcută bibliotecii de
către poetul Gh. Burlacu – Niculiţel.

150 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,
copii,scriitori,
iubitori de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

10. Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
– organizat de Secţia pentru Copii pe
perioada vacanţei de vară

20 iul. '11
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Domeniul

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

11. Clubul de vacanţă. Cafeneaua
culturală – organizat de Secţia pentru
Adulţi pe perioada vacanţei de vară

21 iul. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

12. Vasile Alecsandri – 190 de ani de la
naştere – Expoziţie de documente din
colecţiile Bibliotecii

21 iul. '11

150 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,
copii,scriitori

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

13.

Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
– organizat de Secţia pentru Copii pe
perioada vacanţei de vară

27 iul. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

14.

Clubul de vacanţă. Cafeneaua
culturală – organizat de Secţia pentru
Adulţi pe perioada vacanţei de vară

28 iul. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

15.

Ziua Imnului Naţional al României Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

29 iul. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,
copii,scriitori,
iubitori de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

16.

Filmul românesc în colecţiile
multimedia - Expoziţie de documente
multimedia din colecţiile Bibliotecii

Luna iulie 2011

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,
copii,scriitori,
iubitori de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

TOTAL

2.385 participanţi
38

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

16 evenimente culturale

Nr.
crt.
1.

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

- la care se adaugă peste 39.836 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
Luna august 2011

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
– organizat de Secţia pentru Copii pe
perioada vacanţei de vară

03 aug. '11

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

3 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Conducerea
BVAU

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

2.

Clubul de vacanţă. Cafeneaua culturală 04 aug. '11
– organizat de Secţia pentru Adulţi pe
perioada vacanţei de vară

3.

Deschiderea unei noi Filiale la
Giurgiuleşti - Republica Moldova. Sau donat 600 de cărţi din care 100
literatură pentru copii.

4.

Ovid S. Crohmălniceanu – 90 de ani 06 aug. '11
de la naştere – Expoziţie de documente
din colecţiile Bibliotecii

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
elevi,copii,
Monitorul, ADS
scriitori, oameni
de cultură

5.

Mihai Viteazul – 410 ani de la moarte 09 aug. '11
– Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
elevi,copii,
Monitorul, ADS
scriitori, oameni
de cultură

6.

Badea Cârţan - Un dac coborât de pe 10 aug. '11

130 pers. Educaţie şi

10 – 60 ani

Profesori,

05 aug. '11
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Articol în Viaţa

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Columnă - Expoziţie de documente din
colecţiile speciale ale Bibliotecii

Domeniul

Vârsta

cultură

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media
bibliotecari,
Liberă,
elevi,copii,
Monitorul, ADS
scriitori, oameni
de cultură

7.

Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
– organizat de Secţia pentru Copii pe
perioada vacanţei de vară

10 aug. '11

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

8.

Clubul de vacanţă. Cafeneaua
culturală – organizat de Secţia pentru
Adulţi pe perioada vacanţei de vară

11 aug. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

9.

Vizită la Bibliotecă - un grup de copii
de la Fundaţia Împreună au vizitat
Filiala „Grigore Vieru“ a Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia“, în cadrul
proiectului iniţiat pentru cunoaşterea
serviciilor oferite comunităţii locale de
către instituţiile gălăţene

11 aug. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

8 - 18 ani

Elevi şi tineri

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

10. Ziua Marinei Române - Expoziţie de
documente din colecţiile Bibliotecii

15 aug. '11

150 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
elevi,copii,
Monitorul, ADS
scriitori, oameni
de cultură

11. Ziua Marinei - 15 august, expoziţie de 15 aug. '11
carte cu vânzare ce a avut drept locaţie
Foişorul de pe Faleza inferioară a
Dunării.

350 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Gălăţeni

40

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS,
televiziuni locale

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

12. Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
– organizat de Secţia pentru Copii pe
perioada vacanţei de vară

17 aug. '11

13. Clubul de vacanţă. Cafeneaua
culturală – organizat de Secţia pentru
Adulţi pe perioada vacanţei de vară

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

18 aug. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

14. George Enescu – 130 de ani de la
naştere - Expoziţie de documente din
colecţiile Bibliotecii

19 aug. '11

130 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
elevi,copii,
Monitorul, ADS
scriitori, oameni
de cultură

15. Theodor Aman – 120 de ani de la
moarte - Expoziţie de documente din
colecţiile Bibliotecii

19 aug. '11

140 pers. Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

16.

Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
– organizat de Secţia pentru Copii pe
perioada vacanţei de vară

24 aug. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

17.

Clubul de vacanţă. Cafeneaua culturală 25 aug. '11
– organizat de Secţia pentru Adulţi pe
perioada vacanţei de vară

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

18.

26 aug. '11
Vizită la Cimitirul Bellu din
Bucureşti pentru identificarea
mormântului mentorului spiritual al
instituţiei noastre, Vasile Alexandrescu

3 pers.

Informare
profesională

-

Conducerea
bibliotecii

Pe site-ul BVAU
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Domeniul

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

Urechia
19.

Mircea Zaciu – 83 de ani de la naştere 27 aug. '11
- Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
elevi,copii,
Monitorul, ADS
scriitori, oameni
de cultură

20.

Zigu Ornea – 81 de ani de la naştere - 27 aug. '11
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

140 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
Articol în Viaţa
bibliotecari,
Liberă,
elevi,copii,
Monitorul, ADS
scriitori, oameni
de cultură

21.

Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor
– organizat de Secţia pentru Copii pe
perioada vacanţei de vară

31 aug. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

22.

Prezentarea noutăţilor editoriale ale
Editurii „Axis Libri” la Salonul
Internaţional de carte - Ediţia a XXa, Chişinău 2011

31 aug. '11

3 pers.

Informare
profesională

-

Conducerea
bibliotecii

Pe site-ul BVAU

TOTAL
22 evenimente culturale

2.509 participanţi
- la care se adaugă peste 34.800 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
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Luna septembrie 2011
Nr.
crt.

Evenimentul organizat

1.

Data

Clubul de vacanţă. Cafeneaua culturală – 01 sept. '11
organizat de Secţia pentru Adulţi pe
perioada vacanţei de vară

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

2.

A şaptea întâlnire lunară din cadrul
Colocviului Constructorilor de Nave organizat, împreună cu Asociaţia
Tehnopol Galaţi şi Asociaţia Inginerilor
Români Filiala Galaţi

02 sept. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Ingineri,
profesori
universitari,
membri AGIR,
specialişti în
domeniul naval

Articol în Viaţa
Liberă

3.

George Bacovia – 130 de ani de la naştere 04 sept. '11
– Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

4.

Adrian Marino, istoric, teoretician şi
critic literar – 90 de ani de la naştere Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

05 sept. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

5.

Participarea unei delegaţii la cea de-a XXII- 07-09 sept. '11 5 pers.
a Conferinţă Naţională a Asociaţiei
Bibliotecarilor din România (ABR), Sibiu

Informare
profesională

-

Bibliotecari

Pe site-ul BVAU

6.

07 sept. '11
Clubul de vacanţă. Clubul curioşilor –
organizat de Secţia pentru Copii pe perioada
vacanţei de vară

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 14 ani

Copii cu vârsta
până în 14 ani

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

7.

Clubul de vacanţă. Cafeneaua culturală – 08 sept. '11
organizat de Secţia pentru Adulţi pe
perioada vacanţei de vară

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

8.

Cântare frumuseţii umane - Expoziţie de 09 sept. '11
documente din colecţiile Bibliotecii dedicată
Zilei Mondiale a frumuseţii

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

9.

Bal mascat – cu participarea membrilor
Clubului de vacanţă. Cafeneaua culturală –
organizat de Secţia pentru Adulţi

09 sept. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 50 ani

Adolescenţi şi
profesori

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul

14 sept. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

11. Microexpoziţia Culorile toamnei în
15 sept. acuarela pictorului Coron, alcătuită din
15 oct. '11
lucrari donate cu mare generozitate
bibliotecii de distinsul profesor gălaţean Gh.
- Coron Mihai

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă, Monitorul,
ADS

12. Microexpoziţia Galaţiul în viziunea
pictorului Teodor Vişan, alcătuită din
tablouri ce fac parte din patrimoniul
bibliotecii – Colecţii Speciale

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

10. Repere istorice ale tehnicii moderne
româneşti - Expoziţie de documente din
colecţiile Bibliotecii dedicată Zilei
inginerului român

15 sept. 15 oct. '11
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

13. Presa culturală din Moldova – Expoziţie
de ziare şi reviste apărute în Moldova de
peste Prut

16 sept. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

14. Lemnul în creaţia populară la români –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii dedicată Zilelor Europene ale
Patrimoniului

19 sept. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

15. Învaţă şi tu o limbă străină – Expoziţie de 26 sept. '11
cursuri de limbi străine, dedicată Zilei
Europene a Limbilor

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

16. Hoinar prin lume – destinaţii turistice de 27 sept. '11
vis – Expoziţie de ghiduri turistice dedicată
Zilei Mondiale a Turismului

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

17. E ziua ta – Grigore Hagiu la 78 de ani de
la naştere – Expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

27 sept. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

18. Destinaţii de vis în colecţiile multumedia
– Expoziţie de documente multimedia

1-30 sept. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni
de cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

TOTAL
18 evenimente culturale

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socio- Ecoul
profesionale
manifestării în
participante
mass-media

2.495 participanţi
- la care se adaugă peste 42.698 vizitatori la Sediul Central şi Filiale

46

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

1.

Data

Luna octombrie 2011
Nr.
Domeniul
participanţi

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia

Microexpoziţia Culorile toamnei în
15 sept. acuarela pictorului Coron, alcătuită din
15 oct. '11
lucrari donate cu mare generozitate
bibliotecii de distinsul profesor gălaţean Gh.
- Coron Mihai

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

2.

Microexpoziţia Galaţiul în viziunea
pictorului Teodor Vişan, alcătuită din
tablouri ce fac parte din patrimoniul
bibliotecii – Colecţii Speciale

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

3.

Muzica slujitorul sufletului (1 Octombrie 01-08 oct. '11
- Ziua Internaţională a Muzicii) Expoziţie de documente din colecţiile
bibliotecii

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

4.

Noutăţi editoriale în Biblioteca V.A.
Urechia – Expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

01-15 oct. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

5.

Noaptea Bibliotecilor – eveniment cultural 01-02 oct. '11
aflat la prima ediţie, ce a cuprins mai multe
manifestări diverse şi atractive

5 – 60 ani

Locuitori ai oraşului

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

15 sept. 15 oct. '11

1500 pers. Educaţie şi
cultură
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia

6.

Capodopere ale literaturii universale în
ecranizări - Expoziţie de documente
multimedia din colecţiile bibliotecii

01-31 oct. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

7.

Cartierul meu - activitatea culturaleducativă organizată de Filiala nr. 4
Grigore Vieru

05 oct. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori şi elevi ai
Colegiului Naţional
„Al. I. Cuza”

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul

8.

Un gest de iubire pentru părinţii şi
bunicii noştri - serie de manifestări cu
persoane vârstnice

03-07 oct. '11

200 pers.

Educaţie şi
cultură

Persoane de Centrul
vârsta a III-a Multifuncţional de
Servicii Sociale
„Speranţe pentru
vârsta a III-a“,
Căminul pentru
persoane vârstnice
„Sfântul Spiridon“,
Căminul pentru
persoane vârstnice
„Ştefan cel Mare“

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

9.

Ziua Mondială a Educaţiei – vizite la
bibliotecă

05 oct. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 18 ani

Copii , elevi,
profesori

Pe site-ul
BVAU

10. Salonul Literar Axis Libri - lansarea
06 oct. '11
volumelor: Avatarurile unui vagabond,
vol. 1-4 , autor Maximilian Popescu Vella şi
Containerul, autor Ioan Rusu

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia
locale

11. 9 octombrie – Ziua holocaustului în
România – Expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

07-14 oct. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

12. 10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătăţii 07-14 oct. '11
Mentale – Expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

13. A opta întâlnire lunară din cadrul
Colocviului Constructorilor de Nave organizat, împreună cu Asociaţia
Tehnopol Galaţi şi Asociaţia Inginerilor
Români Filiala Galaţi

14 oct. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Ingineri, profesori
universitari, membri
AGIR,
specialişti în
domeniul naval

Articol în
Viaţa Liberă

14. Atelierul de dezvoltare profesională a
formatorilor din regiunea Sud-Est
(Brăila, Galaţi, Constanţa, Ialomiţa,
Buzău, Vrancea şi Tulcea)

12 oct. '11

15 pers.

Pregătire
profesională

10 – 60 ani

formatori

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

15. Salonul Literar Axis Libri - lansarea
13 oct. '11
volumelor: În ghearele râsului: proză
ultrascurtă şi Rezervaţie gri: proză
ultrascurtă, autor Vasile Ghica; Vinovatele
meandre , autor Dan Plăeşu; Gânduri
printre rânduri şi Scriitorul de culoare,
autor Gheorghe Gurău
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia

14 oct. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

25 - 40 ani

persoane private de
libertate - femei

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul

17. 16 octombrie – Ziua Mondială a
15-18 oct. '11
Alimentaţiei – Expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

18.

16 oct. Nemărginita dragoste a gălăţenilor de
altădată pentru Eminescu – expoziţie ce a 16 nov. '11
grupat documente arhivistice care
reamintesc efortul gălăţenilor, conduşi de un
comitet de iniţiativă în fruntea căruia se afla
entuziastul magistrat si jurnalist Corneliu
Botez, de a aduna bani prin subscripţie
publică între anii 1909-1911 şi a ridica
prima statuie din ţară închinată poetului
nepereche

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

19.

100 de ani de veghe eminesciană la Galaţi 16 oct. - expoziţie ce a reunit cărţi poştale ilustrate 16 nov. '11
cu statuia poetului naţional Mihai Eminescu

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

16. Lecţie de educaţie informatică pentru
persoanele private de libertate –
Activitate realizată în colaborare cu
Penitenciarul Galaţi
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia

20.

16 oct. '11
Leonard Salmen ilustrator al operei
poetice a lui Eminescu – expoziţie ce a
cuprins peste 200 de exponate (cărţi poştale
ilustrate sepia) din grafica unuia dintre
primii ilustratori ai operei eminesciene

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

21.

Lansarea albumului - Leonard Salmen ilustrator al operei poetice a lui
Eminescu, autor Corneliu Beda

16 oct. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

22.

16 oct. '11
Împlinirea a 100 de ani de la dezvelirea
Statuii poetului naţional Mihai Eminescu
– manifestări organizate la Statuia lui Mihai
Eminescu din Parcul central

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

23.

Eminescu în medalistică - vernisajul
expoziţiei de medalii şi alte materiale
specificate în cataloage, Eminescu în
medalistică şi respectiv 101 portrete în
medalistică, din colecţia prof. Victor
Macarie

16 oct. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

24.

Participarea unei delegaţii la cursul de
Management şi Leadership în localitatea
Bran

17 oct. '11

2 pers.

Informare
profesională

-

-

Pe site-ul
BVAU
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia

25.

17 oct. '11
Participarea unei delegaţii la întâlnirea
anuală Balkan Libraries Union de la Iaşi

2 pers.

Informare
profesională

-

-

Pe site-ul
BVAU

26.

17-21 oct. '11
Cursuri de instruire în tehnologia
informaţiei şi administrarea
calculatoarelor cu internet pentru public
cu bibliotecari din Bilbiotecile comunale din
judeţul Galaţi din cadrul programului
Biblionet

12 pers.

Formare
profesională

25 - 50 ani

Bibliotecari,
formatori

Articol în
Viaţa Liberă

27.

Vizită la Bibliotecă

19 oct. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

Elevii şi profesorii
Şcolii Speciale nr. 2
"Constantin Pufan".

Pe site-ul
BVAU

28.

Mihail Sadoveanu – 50 de ani de la
moarte – Expoziţie de documente din
colecţiile bibliotecii

19-24 oct. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul

29.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
volumelor: Dacă n-ar fi culorile, autor
Lidia Popiţa Stoicescu şi Capra vecinului,
autor Ion Moraru

20 oct. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în
Viaţa Liberă,
televiziuni
locale

30.

Participarea la Conferinţa Naţională a
ANBPR (Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Oublice
dinRomânia) cu tema „Construim
împreună forţa Asociaţiei“

20-21 oct. '11

5 pers.

Formare
profesională

25 - 50 ani

Bibliotecari

Articol în
Viaţa Liberă
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia

31.

24-28 oct. '11
Cursuri de instruire în tehnologia
informaţiei şi administrarea
calculatoarelor cu internet pentru public
cu bibliotecari din Bilbiotecile comunale din
judeţul Galaţi în cadrul programului
Biblionet.

12 pers.

Formare
profesională

25 - 50 ani

Bibliotecari,
formatori

Articol în
Viaţa Liberă

32.

Vizită la bibliotecă - în cadrul proiectului 25 oct. '11
derulat de Şcoala nr. 22 Galaţi - „Conştienţi
de rădăcinile culturii noastre vom
construi o Europă colorată“ în care sunt
implicate următoarele ţări: Polonia ,
România, Turcia, Bulgaria, Germania şi
Norvegia

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

33.

Ziua Armatei Române – Expoziţie de
documente din colecţiile Bibliotecii

25-30 oct. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii

Articol în
Viaţa Liberă

34.

Vizită la bibliotecă

26 oct. '11

95 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevii şi profesori ai Pe site-ul
Şcolii Gimnaziale nr. BVAU
28 „Mihai Eminescu“

35.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
27 oct. '11
volumelor: Între sensibilitate şi rigoare;
Introducere în arta şi ştiinţa lecturii,
autor Nicolae Busuioc; Ceremonia risipirii,
autor Valeriu Stancu precum şi volumele
Ion Petrovici: Recurenţe şi Ultimul
epistoler, autor Ionel Necula

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi
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Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

36.

Inaugurarea unei noi Filiale a Bibliotecii 28 oct. '11
în raionul Reni, Ucraina.

37.

Ziua Internaţională a Mării Negre Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii
TOTAL
37 evenimente culturale

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării
în massmedia

50 pers.

Cultură

-

Conducerea
bibliotecii,
reprezentanţi ai
instituţiilor gălăţene

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în
Viaţa Liberă,
Monitorul,
ADS

31 oct.-08 nov. 130 pers.
'11

5.453 participanţi
- la care se adaugă peste 52.620 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

Vizită la Bibliotecă

02 nov. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevii şi profesorii
Liceului Teoretic
Dunărea

Pe site-ul
BVAU

2.

Vizită la Bibliotecă

03 nov. '11

80 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevii şi profesorii Pe site-ul
Şc. nr. 29 „Sf. Ana” BVAU

3.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
03 nov. '11
volumelor: Moartea dinaintea morţii, autor
Mihai Vişoiu şi La pioggia siciliana, autor
Luminiţa Dediu Agheorghesi

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

4.

A noua întâlnire lunară din cadrul
Colocviului Constructorilor de Nave organizat, împreună cu Asociaţia
Tehnopol Galaţi şi Asociaţia Inginerilor
Români Filiala Galaţi

04 nov. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Ingineri, profesori
Articol în Viaţa
universitari, membri Liberă
AGIR,
specialişti în
domeniul naval

5.

Conferinţa cu tema: Iluminarea celulară şi 04 nov. '11
potenţialul transformator al ADN-ului

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

6.

Cărţile preferate ale copiilor - Expoziţie 04-20 nov. '11
de documente din colecţiile Filialei nr. 1
Costache Negri

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

1.
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Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni
locale

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

7.

Biblioteca-arc peste timp – Expoziţie de
documente din colecţiile bibliotecii

05-24 nov. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

8.

Legendele toamnei – Expoziţie de
documente din colecţiile Filialei nr. 4
Grigore Vieru

07-25 nov. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

9.

Daţi cărţilor o viaţă nouă! - Ed. a IV-a –
Donaţii de carte

07-30 nov. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni
locale

10. Participarea cu un stand de prezentare a
07 nov. '11
Bibliotecii la Târgul de Voluntariat „Fii
voluntar pentru comunitatea ta!“
organizat de Centrul Europe Direct, din
cadrul Consiliului Judeţului Galaţi

3 pers.

Informare

-

Bibliotecari

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

11. Deschiderea oficială a manifestărilor
07 nov. '11
dedicate Zilelor Bibliotecii „V.A. Urechia“

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

12. Veniţi la Bibliotecă - Vizită

130 pers.

Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Elevii şi profesorii
Liceului de Artă
„Dimitrie Cuclin”

Pe site-ul
BVAU

08 nov. '11
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

13. Arta de a citi! - întâlnirea elevilor de la
09 nov. '11
şcolile gălăţene implicate în Campania „Să
ne întoarcem la lectură. Citeşte şi tu!“

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

14. Să ne îmbogăţim competenţele de lectură 10 nov. '11
– Manifestare culturală organizată la Filiala
nr. 1 „Costache Negri”

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevii şi profesorii
Şc. nr. 42 „Sf.
Împăraţi”

Pe site-ul
BVAU

15. Legendele toamnei - Poezie şi imagine – 10 nov. '11
Activitate realizată la Filiala nr. 4 „Grigore
Vieru”

110 pers.

Educaţie şi
cultură

14 - 60 ani

Elevii şi profesorii Articol în Viaţa
Colegiului Naţional Liberă,
„Al. I. Cuza”
Monitorul

16. Întrunire profesională „Cultura
informaţiei sau cum să-ţi faci un mediu
familiar în universul cunoaşterii“

10 nov. '11

230 pers.

Pregătire
profesională

-

Bibliotecari

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

17.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
10 nov. '11
volumelor: Opera dezvăluită, autor Adrian
Georgescu; Transcripturi din conştient,
autor Eliza Macadan şi Autobiografia unui
nostalgic, autor Neculai Muşbal

150 pers.

Educaţie şi
cultură

16 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

18.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
11 nov. '11
volumelor: Brăila în cărţi poştale ilustrate,
autori Ştefania Botez şi Ion Volcu; Fără
anestezie, autor Lucreţia Picui

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

19.

De ce citim? - Dezbateri

11 nov. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

20.

Omagiu ctitorului Vasile Alexandrescu
Urechia – Evocarea personalităţii şi a
operei la bustul lui Urechia din faţa
Bibliotecii

13 nov. '11

250 pers.

Cultură

-

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
televiziuni
locale

21.

V.A.Urechia şi regalitatea în documente 15 nov. - 15
de bibliotecă - Expoziţie de documente din dec. '11
colecţiile speciale ale bibliotecii

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

22.

16 nov. '11
Salonul Literar Axis Libri, ediţie
specială - întâlnire cu dl. Prof. Dr. Ovidiu
Bojor, membru corespondent al Academiei
Române, care a conferenţiat despre Remedii
naturale în tratamentul depresiilor;
lansarea carţii Sănătate şi arginţi prin
folosirea şi cultivarea a 7 plante
binecuvântate, autor dna dr. ing Iulia Barbu

170 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

23.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
17 nov. '11
volumelor: Jocul divin sau Universul ca un
joc , autor Alexandru Muşat, prezentat de
general doctor Emil Străinu precum şi
volumele: Furtuni şi amărăciuni şi Sobrele
iubite, autor Oma Stănescu

170 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

24.

V.A. Urechia – ctitor de cultură
românească / Melchisedec Ştefănescu –
Episcopul Dunării de Jos – Expoziţie de
documente din colecţiile bibliotecii

21-28 nov. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul

25.

Participarea unei delegaţii la Târgul
Internaţional de carte Gaudeamus Ediţia a 18-a

23 nov. '11

8 pers.

Informare
profesională

-

Bibliotecari

Pe site-ul
BVAU

26.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
volumului Agonie de sărbătoare autor
Aurel Stancu

24 nov. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul

27.

Cursul de iniţiere în utilizarea
calculatorului şi Internetului pentru
vârstnici – organizat în cadrul Centrului
de Formare al Bibliotecii, dotat cu
calculatoare prin Programul Biblionet la
care au predat formatori, bibliotecari în
cadrul bibliotecii gălăţene

21-25 nov. '11

12 pers.

Pregătire
profesională

60 – 82 ani

Persoane vârstnice,
formatori

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

28.

Conferinţa Internaţională Cultura şi
Presa în Spaţiul European - Ediţia a IV-a
cu tema Mass-Media: Comunicare şi
Cultură

25 nov. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

29.

Galaţiul în presa de altădată :
evenimente, fapte, oameni - Expoziţie de
documente din colecţiile bibliotecii

25-27 nov. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul

30.

Sf. Andrei, ocrotitorul gălăţenilor Expoziţie de documente din colecţiile
bibliotecii

28 nov.07 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul

31.

Ziua României Mari – Ziua Marii Uniri - 28 nov.Expoziţie de documente din colecţiile
07 dec. '11
bibliotecii

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul

32.

Cartea prietena mea – Vizită la Bibliotecă 29 nov. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Preşcolari şi
Pe site-ul
educatori Grădiniţet BVAU
nr. 38 „Licurici”

33.

Pasionaţii de istorie locală - activitate a
proiectului „Biblioteca arc peste timp“ aplicaţie a Şcolii de Vară pentru Tinerii
Bibliotecari, organizată de Asociaţia
Naţională a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor
din Romania (ANBPR) şi Fundaţia IREX

120 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul

34.

Participarea cu un stand de prezentare la
30 nov.Târgul de Carte de Sfântul Andrei, ed. a 02 dec. '11
II-a, organizat la Universitatea Dunărea de
Jos în cadrul Sărbătorilor Galaţiului

3 pers.

Educaţie şi
cultură

-

-

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

29 nov. '11
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

35.

Pagini din istoria Galaţiului – concurs
despre istoria oraşului.

30 nov. '11

170 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori şi elevi ai Articol în Viaţa
şcolilor gălăţene
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

36.

Staruri ale cinematografiei
internaţionale în colecţiile Multimedia –
Expoziţie de documente multimedia

01–30 nov. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

TOTAL
36 evenimente culturale

Ecoul
manifestării în
mass-media

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

4.536 participanţi
- la care se adaugă peste 53.575 vizitatori la Sediul Central şi Filiale

61

Luna decembrie 2011

62

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

Cursul de iniţiere în utilizarea
calculatorului şi Internetului pentru
vârstnici – organizat în cadrul Centrului
de Formare al Bibliotecii, dotat cu
calculatoare prin Programul Biblionet la
care au predat formatori, bibliotecari în
cadrul bibliotecii gălăţene

05-09 dec. '11

12 pers.

Pregătire
profesională

60 – 82 ani

Persoane vârstnice,
formatori

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

2.

1 decembrie 1918 - zi ce marchează
încheierea procesului istoric de formare
a statului naţional unitar român –
expuneri tematice

02 dec. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevi şi profesori,
studenţi, istorici,
personalităţi locale

Articol în Viaţa
Liberă

3.

Salonul Literar Axis Libri - lansarea
08 dec. '11
volumelor: Noi modalități și soluții de
amestec al culorilor - fuziuni cromatice
dirijate în practica picturii, autor Aurel
Manole, Cartea amintirii, autor Igor
Isac; Trecător, autor Maria D Lang,
Despre prietenii artişti şi înfăptuirile lor,
autor Pavel Chihaia

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

4.

135 de ani de la naşterea Hortensiei
Papadat-Bengescu – Expoziţie de
documente din colecţiile Bibliotecii

08 dec. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Pe site-ul
BVAU

5.

Vizită la Bibliotecă

09 dec. '11

90 pers.

Educaţie şi
cultură

20 – 60 ani

Doctoranzi de la
Universitatea
Dunărea de Jos
domeniul naval

Pe site-ul
BVAU

1.
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

12 pers.

Pregătire
profesională

60 – 82 ani

Persoane vârstnice,
formatori

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

6.

12-16 dec. '11
Cursul de iniţiere în utilizarea
calculatorului şi Internetului pentru
vârstnici – organizat în cadrul Centrului de
Formare al Bibliotecii, dotat cu calculatoare
prin Programul Biblionet la care au predat
formatori, bibliotecari în cadrul bibliotecii
gălăţene

7.

125 de ani de la naşterea lui Nae
Leonard, cel mai mare interpret român
de operetă al tuturor timpurilor –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

13 dec. '11

130 pers.

Cultură

16 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Pe site-ul
BVAU

8.

Salonul Literar Axis Libri. Din program: 15 dec. '11
colinde interpretate de Corul Allegria;
lansarea volumelor Sfera frigului, autor
Aura Christi; Baia Balkan şi Fiica mea,
America, autor Ileana Cudalb; prezentarea
noutăţilor Editurii Ideea Europeană
realizată de Aura Christi, redactor şef al
Revistei Contemporanul

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

9.

Ziua Minorităţilor Naţionale din
România – Simpozion organizat în
colaborare cu minorităţile naţionale din
judeţul Galaţi, sub patronajul Consiliului
Judeţului Galaţi

16 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

10. Lansare de carte - la Complexul Monarch 18 dec. '11
– volumele: La sfârşit va fi începutul!,
autor Oreste Teodorescu şi Reîntoarcerea
la ţărmurile adevărului, autor Mazen Rifai
manifestare la care a participat Zanfir Ilie,
directorul Bibliotecii care la final a fost ales
Preşedintele Clubului de Cultură şi Presă
Româno-Arab pe regiunea Moldova. A mai
participat şi dl. Jaber Ahmed, jurnalist de
origine palestiniană, vicepreşedintele
Clubului de Cultură şi Presă Româno-Arab

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesori,
bibliotecari,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul, ADS

11. Tradiţii la români - vernisaj expoziţie de
măşti, felicitări, origami, desene

19 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi, părinţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul,
ADS,
televiziuni
locale

12. Sărbătorile de iarnă la români –
Expoziţie de documente din colecţiile
Bibliotecii

19 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi, părinţi

Pe site-ul
BVAU

13. Audiobook cu poveşti - lansare

19 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi, părinţi

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul

14. Bucuria Sărbătorilor de iarnă ! - program 19 dec. '11
artistic

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Profesorii şi elevii Articol în Viaţa
Şc. 28 „Mihai
Liberă,
Eminescu” şi Şc. 11 Monitorul, ADS
„Mihail Sadoveanu”
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Nr.
crt.

Evenimentul organizat

15. Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul
nostru! - Expoziţie de miniaturi ce
reprezintă diverse ipostaze ale naşterii
Mântuitorului Hristos

Data

Nr.
participanţi

19 dec. '11 – 07 150 pers.
ian. '12

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media

Educaţie şi
cultură

16 – 60 ani

Profesori,
elevi,copii,
scriitori, oameni de
cultură

Articol în Viaţa
Liberă,
Monitorul
Pe site-ul
BVAU

16. Lansarea revistei şcolare a clasei a III-a C 19 dec. '11
din cadrul Şcolii nr. 2 „File de carte - File
de viaţă“

90 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevii, profesori şi
părinţi

17. Datinile între tradiţie şi modernitate program artistic

20 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevii şi profesorii Pe site-ul
Şc. 25 „Petru Rareş” BVAU

18. Dalbe's florile Crăciunului – Expoziţie de 20 dec. '11
desene, realizată în colaborare cu Colegiul
Naţional „Al. I. Cuza“ şi Centrul Cultural
Dunărea de Jos

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Articol în Viaţa
Liberă

19. Colinde, colinde – program artistic

21 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi

Articol în Viaţa
Liberă

20. Festivitate de premiere a voluntarilor
Bibliotecii

21 dec. '11

75 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 20 ani

Bibliotecari şi
voluntari

Pe site-ul
BVAU

21. Şezătoare moldovenească – realizată de
preşcolarii Grădiniţei nr. 9 „Sf. Nicolae

22 dec. '11

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Preşcolari, învăţători Pe site-ul
şi părinţi
BVAU

22. Colinde şi urări de Crăciun şi Anul Nou - 22 dec. '11
program artistic ce a cuprins datini şi urări
din zona Moldovei

130 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Elevii şi profesorii Pe site-ul
Şc. nr. 42, Sfinţii
BVAU
Împăraţi Constantin
şi Elena

23. Înfiinţarea unei noi filiale a Bibliotecii
„V.A. Urechia“ la Ismail

3 pers.

-

-

Conducerea
bibliotecii

28 dec. '11
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Articol în Viaţa
Liberă,

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
participanţi

Domeniul

Vârsta

Categorii Socioprofesionale
participante

Ecoul
manifestării în
mass-media
Monitorul

24. Magie, bucurie, daruri şi colinde –
Expoziţie cu documente multimedia din
colecţiile Bibliotecii

01-31 dec. '11

150 pers.

Educaţie şi
cultură

10 – 60 ani

Scriitori, profesori,
bibliotecari, elevi,
studenţi

Pe site-ul
BVAU

25. A venit Moşul la Bibliotecă

29 dec. '11

300 pers.

-

-

Copiii salariaţilor

-

TOTAL
25 evenimente culturale
Luna
Nr. manifestări
Ianuarie
24
Februarie
26
Martie
39
Aprilie
32
Mai
16
Iunie
129
Iulie
16
August
22
Septembrie
18
Octombrie
37
Noiembrie
36
Decembrie
25
TOTAL
420

Nr. participanţi
3.641
2.896
3.909
3.387
1.705
30.829
2.385
2.509
2.495
5.453
4.536
2.982
66.727

2.982 participanţi
- la care se adaugă peste 47.234 vizitatori la Sediul Central şi Filiale
Nr. vizitatori
50.042
47.239
58.452
47.200
53.371
46.500
39.836
34.800
42.698
52.620
53.575
47.234
573.567
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Anexa nr. 1.2
Buletin bibliografic pentru anul 2011
Articole în presa locală și națională

Ianuarie 2011


Antohi, Cătălin. Telex de la Biblioteca "V.A. Urechia". În: Realitatea, an. 9, nr. 236-237, ian.
2011, p. 3



Din respect pentru cultura vrânceană : [salon literar]. În: Oglinda literară, an. 10, nr. 109, ian.
2011, p. 6501 : il.



Ilie, Zanfir. Academicianul V.A. Urechia un promotor al formării şi afirmării conceptului unităţii
naţionale a românilor. În: Realitatea în Diaspora, an. 5, nr. 48-49, ian. - febr. 2011, p. 9



Oneţ, Valentina. Tipărituri veneţiene rare conservate la Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia". În:
Siamo di nuovo insieme, nr. 24-25, ian - mart. 2011, p.16-17



Manea, Ion. Salonul literar "Axis Libri" : încă un an de referinţă. În: Dominus, an. 11, nr. 132,
ian. 2011, p. 2



Necula, Ionel. [O ţară nu se termină la graniţele ei] : [critică literară]. În: Contemporanul. Ideea
europeană, an. 22, nr. 1(706), ian. 2011, p. 13



Oancia, Ionela. "Viaţa ca o autosugestie". În: Esculap, an. 13, nr. 52, ian. 2011, p. 52



Oneţ, Valentina. "Bijuteria" Bibliotecii Judeţene "V.A. Urechia" Galaţi: Secţia Colecţii Speciale.
Interviu cu dna Valentina Oneţ. În: Biblioteca (Bucureşti. 1990), A. 22, nr. 1, [ian. ] 2011, p. 24-28
: fotogr.



Toporaş, Camelia. Local memory in Galati Public Library, România. În: Genealogy and Local
History Section Newsletter, nr. 17, ian. 2011, p. 9 : fotogr.



Cilincă, Victor. S-a aprobat reabilitarea depozitului Bibliotecii : plouă peste carte!. În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6452, 5 ian. 2011, p. 5



Carp, Cristina. Gălăţenii încă citesc : constatare liniştitoare. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6455, 89 ian. 2011, p. 10



Carp, Cristina. Eminescu, omagiat de Ziua Culturii Naţionale : pregătiri pentru 15 ianuarie. În:
Viaţa liberă, an. 22, nr. 6458, 12 ian. 2011, p. 5



Carp, Cristina. Încep manifestările dedicate Poetului : Biblioteca "V.A. Urechia". În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6459, 13 ian. 2011, p. 5 : fotogr.



Kanti, Mihaela. Aniversarea Luceafărului poeziei româneşti. În: Monitorul de Galaţi, an. 14, nr.
8(3791), 13 ian. 2011, p. 3



Carp, Cristina. Dorul de Eminescu, alinat la fiecare 15 ianuarie : Manifestări în şcoli. În: Viaţa
1

liberă, an. 22, nr. 6460, 14 ian. 2011, p. 20 : fotogr.


Carp, Cristina. Sărbătoarea lui Eminescu : Ziua Culturii Naţionale. În: Viaţa liberă, an. 22, nr.
6460, 14 ian. 2011, p. 7 : fotogr.



Programul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naţionale 13-14-15.01.2011 sub patronajul
Consiliului Local Galaţi, al Primăriei Galaţi şi al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Galaţi. În: Imparţial, nr. 3115, 14 ian. 2011, p. 5



Carp, Cristina. Omagiu Poetului : De Ziua Culturii Naţionale. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6461,
15-16 ian. 2011, p. 7 : fotogr.



Pătraşcu, Marian. Mihai Eminescu, comemorat în toată ţara : 161 de ani de la naşterea marelui
poet naţional. În: Ziarul Lumina. [Ed.] naţională, an. 7, nr. 12(1816), 17 ian. 2011, p. 4 : fotogr.



Ţuca, Marius. Promisiuni pentru restaurarea statuii : de ziua poetului Mihai Eminescu. În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6462, 17 ian. 2011, p. 5 : fotogr.



Dănăilă, Tănase. Desfătări estetice la Tecuci : Ziua Culturii cu accent de Eminescu. În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6463, 18 ian. 2011, p. 10



Cepraga, Manuela. La Tecuci : Biblioteca, spaţiu de dialog cultural. În: Viaţa liberă, an. 22, nr.
6464, 19 ian. 2011, p. 9



Ribinciuc, Angela. Colaborare între teatrele din Galaţi şi Cahul : acord cultural. În: Viaţa liberă,
an. 22, nr. 6464, 19 ian. 2011, p. 8 : fotogr.



Carp, Cristina. La Biblioteca "V.A. Urechia" : invitaţi de marcă. În: Viaţa liberă, an. 22, nr.
6465, 20 ian. 2011, p. 4



Manea, Ion. La Salonul "Axis Libri" : fraternizare sufletească întru Eminescu. În: Viaţa liberă,
an. 22, nr. 6465, 20 ian. 2011, p. 4



Motoi, George. "Actorul conjugă viaţa cu timpul" : George Motoi - la 75 de ani. În: Viaţa liberă,
an. 22, nr. 6467, 22-23 ian. 2011, p. 9



Manea, Ion. O polemică între scriitori ; Cătălin Bordeianu şi Valentin Stancu, la "Axis Libri". În:
Viaţa liberă, an. 22, nr. 6470, 26 ian. 2011, p. 9



Aur, Mirella. Două lansări la Axis Libri : [lansarea volumelor "Voci în vacarm" de Vasile Gogea
şi "De la Eliade la Culianu" de Dorin David]. În: Monitorul de Galaţi, an. 14, nr. 18(3801), 27 ian.
2011, p. 2



Carp, Cristina. Astăzi, Salonul "Axis Libri" : Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia". În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6471, 27 ian. 2011, p. 10



Carp, Cristina. Expoziţii tematice la Biblioteca "V.A. Urechia" : în ianuarie. În: Viaţa liberă, an.
22, nr. 6472, 28 ian. 2011, p. 7
Februarie 2011
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Antohi, Cătălin. Telex de la Biblioteca "V.A. Urechia". În: Realitatea, an. 9, nr. 238-239, febr.
2011, p. 3



Eminescu - spiritul totalităţii româneşti. În: Dunărea de Jos, an. 10, nr. 108, feb. 2011, p. 3 :
fotogr.



Manea, Ion. Salonul literar "Axis Libri" : un nou început. În: Dominus, an. 12, nr. 133, febr.
2011, p. 2 : fotogr.



Secară, A. G. Ziua Culturii Naţionale. În: Dunărea de Jos, an. 10, nr. 108, feb. 2011, p. 3 : fotogr.



Bordeianu, Cătălin. Cătălin Bordeianu sau viaţa în serial. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6475, 1
feb. 2011, p. 12 : fotogr.



Manea, Ion. Salonul literar "Axis Libri" : cronică. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6475, 1 feb. 2011,
p. 9



Carp, Cristina. Caragiale celebrat la "Axis Libri" : astăzi, la Biblioteca "V.A. Urechia". În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6477, 3 febr. 2011, p. 4



Luca, Cristinel. Inaugurarea colocviilor constructorilor navali : Astăzi. În: Viaţa liberă, an. 22,
nr. 6478, 4 feb. 2011, p. 18



Luca, Cristinel. Primul colocviu al constructorilor navali : vinerea trecută. În: Viaţa liberă, an.
22, nr. 6480, 7 febr. 2011, p. 5 : fotogr.



Colocviile lunare ale constructorilor de nave : ştiri din judeţe. În: Ediţia de sud-est, 8 feb.
2011, p. 2



Manea, Ion. Gheorghe Buzatu, întâmpinat de Dumitru Nicolae. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6481,
8 feb. 2011, p. 9



Ţuca, Marius. Cultură germană pe pâine : o săptămână de filme, teatru şi concerte. În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6484, 11 febr. 2011, p. 7



Macovei, Radu. Valeriu Gorunescu - la 89 de ani. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6485, 12-13 febr.
2011, p. 9 : fotogr.



Manea, Ion. Invitaţie în grădinile austere ale Aurei Cristi : semne de primăvară la "Axis Libri".
În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6487, 15 febr. 2011, p. 4 : fotogr.



Ribinciuc, Angela. "Isihasm versus Zen" : Vasile Andru, la Galaţi. În: Viaţa liberă, an. 22, nr.
6488, 16 febr. 2011, p. 20



Zilele culturii germane : o săptămână dedicată. În: Monitorul de Galaţi, an. 14, nr. 32(3815),
16 febr. 2011, p. 5 : fotogr.



Aur, Mirella. Azi, Salonul Literar Axis Libri. În: Monitorul de Galaţi, an. 14, nr. 33(3816), 17
febr. 2011, p. 2
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Carp, Cristina. Fotografiile liceenilor de la "Spiru Haret" : expoziţie la biblioteca din Tecuci. În:
Viaţa liberă, an. 22, nr. 6489, 17 febr. 2011, p. 5 : fotogr.



Guruianu, Virgil. Donaţie de carte pentru Biblioteca "V.A. Urechia" : un gest de preţuire. În:
Viaţa liberă, an. 22, nr. 6489, 17 febr. 2011, p. 20: fotogr.



Matache, Ovidiu. Zilele Culturii Germane la Galaţi. În: Imparţial, nr. 3120, 18 febr. 2011, p. 5 :
fotogr.



Ribinciuc, Angela. Zilele Culturii Germane la Galaţi : filme şi spectacole gratuite. În: Viaţa
liberă, an. 22, nr. 6490, 18 febr. 2011, p. 7



Ribinciuc, Angela. Instrumente de "pescuit informaţie" : "Documentare şi cercetare în epoca
digitală". În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6491, 19-20 febr. 2011, p. 5 : fotogr.



Manea, Ion. Rugăciuni, matematică şi epigrame : iniţiere în isihasm la Salonul "Axis Libri". În:
Viaţa liberă, an. 22, nr. 6492, 21 febr. 2011, p. 5



Misăilă, Corina. "Zilele Culturii Germane", maraton cultural. În: Adevărul de seară. Galaţi. Ed.
de Galaţi, nr. 801(505), 22 febr. 2011, p. 3 : il.



Carp, Cristina. Cultura germană, în vizită la Galaţi. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6494, 23 febr.
2011, p. 20 : fotogr.



Melinte, Anca. "Panglica albă" : film de Oscar, cu şi pentru gălăţeni. În: Viaţa liberă, an. 22, nr.
6494, 23 febr. 2011, p. 20 : fotogr.



Melinte, Anca. "Panglica albă" : film de Oscar, cu şi pentru gălăţeni. În: Viaţa liberă, an. 22, nr.
6494, 23 febr. 2011, p. 20 : fotogr.



Carp, Cristina. Trupa "Ambiţioşii" vine la bibliotecă : de la Brăila la Galaţi. În: Viaţa liberă, an.
22, nr. 6496, 25 febr. 2011, p. 7



Cilincă, Victor. Cărturar fără simbrie : in memoriam. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6497, 26-27
febr. 2011, p. 4 : fotogr.



Plăeşu, Dan. O zi de libertate... : impresii de lectură. În: Viaţa liberă, an. 22, nr. 6498, 28 febr.
2011, p. 20

Martie 2011


Ilie, Zanfir. Publicistica în opera lui V.A. Urechia. În: Realitatea în Diaspora, an. 5, nr. 50-51,
mart.-apr. 2011, p. 8-9



Balhui, Paula. Ce ştim despre Biblioteca "V.A. Urechia"? : sondaj. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10,
mart. 2011, p. 4-5 : fotogr.



Bălan, Dorina. Bordeianu, Cătălin. Cuminţenia iubirii. Iaşi: Vasiliana, 2010, 603 p.: recenzie. În:
Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 20 : fotogr., il.
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Băraru, Mia. Din colecţiile bibliotecii : Enciclopedia României. Ediţie anastatică. 4 vol+anexa,
Iaşi: TipoMoldova, 2010. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 2-3 : fotogr., il.



Beşleagă, Vica. Biblioteca Comunală Tuluceşti : Ianuarie, o lună bogată în evenimente. În:
Asociaţia, an. 7, nr. 1, mar. 2011, p. 17: fotogr.



Bezman, Tena. Valeriu Gorunescu un prieten al Galaţiului. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart.
2011, p. 38 : fotogr.



Buruiană, Letiţia. Stancu, Valeriu. Suflete cu ieşire la mare, Bucureşti: Tritonic, 2010, 304 p. :
recenzie. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 19 : fotogr., il.



Căluian, Catrina.

Introducerea publicaţiilor monografice curente în modulul Catalogare al

sistemului TLIB (X). În: Asociaţia, an. 7, nr. 1, mar. 2011, p. 10-12


Căluian, Catrina. Magda Isanos - rădăcini gălăţene. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p.
39 : fotogr.



Christi, Aura. Aura Cristi : Foamea de iubire : salonul literar Axis Libri. În: Contemporanul.
Ideea europeană, an. 22, nr. 3(708), mart. 2011, p. 30-31 : fotogr.



15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale : Eminescu - expresia totalităţii româneşti. În: Axis
Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 71-74 : fotogr.



Dermengi, Rodica. Biblioteca Raională Cahul : activităţi şi parteneriate. În: Axis Libri, an. 4, nr.
10, mart. 2011, p. 30-31 : fotogr.



Diaconu, Celozena. Comemorarea poetului Grigore Vieru la Filiala nr. 4 a Bibliotecii "V.A.
Urechia". În: Asociaţia, an. 7, nr. 1, mar. 2011, p. 7 : fotogr.



Eftimie, Geta. Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi în paginile publicaţiilor IFLA. În: Asociaţia, an.
7, nr. 1, mar. 2011, p. 4-5 : fotogr.



Eftimie, Geta. Filiala nr. 3 a Bibliotecii "V.A. Urechia" - "Tehnologia Informaţiei" : servicii
specializate pentru întreaga comunitate. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 75 : fotogr.



Ignat, Lidia. Achiziţii în Biblioteca "V.A. Urechia". În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 10
: fotogr., il.



Ilie, Zanfir. Biblioteca Publică "V.A. Urechia" Galaţi. Monografie. 2 vol. Ediţia a 2-a. Galaţi :
Axis Libri, 2010. În: Asociaţia, an. 7, nr. 1, mar. 2011, p. 1-3 : fotogr.



Ilie, Zanfir. Publicistica în opera lui V.A. Urechia (I). În: Convorbiri literare, nr. 3(183), mart.
2011, p. 108-113



Ilie, Zanfir. Renaştere prin cultură : editorial. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 1 :
fotogr.



Manole, Aurel. Maestrul Nicolae Spirescu la cea de-a 90-a aniversare. În: Axis Libri, an. 4, nr.
10, mart. 2011, p. 42 : fotogr.



Marus, Georgeta.

Biblioteca Comunală Griviţa : 24 Ianuarie 1859 - Omagiu Unirii. În:
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Asociaţia, an. 7, nr. 1, mar. 2011, p. 15-16 : fotogr.


Marus, Georgeta. Gânduri şi impresii de cursanţi. În: Asociaţia, an. 7, nr. 1, mar. 2011, p. 5-6 :
fotogr.



Matei, Silvia. Salonul literar "Axis Libri" [1] : cronica evenimentelor. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10,
mart. 2011, p. 15-18 : fotogr., il.



Moraru, Violeta-Elena. Ghidul de indexare LIVES-RO : realizări şi perspective. În: Axis Libri,
an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 8-9 : fotogr., il.



Opaiţ, Violeta. Gogea, Vasile. Voci în vacarm. Cluj: Eikon, 2010, 67 p. : recenzie. În: Axis Libri,
an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 21 : fotogr.



Oprea, Cătălina. Inovaţii multimedia: cartea electronică şi cartea audio (I). În: Asociaţia, an. 7,
nr. 1, mar. 2011, p. 13



Oprea, Cătălina. Internetul în lumea bibliotecii. În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 7 :
fotogr.



Parapiru, Andrei. Gogea, Vasile. Voci în vacarm. Cluj: Eikon, 2010, 67 p. : recenzie. În: Axis
Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 21 : fotogr.



Programul manifestărilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale : 15 ianuarie 2011. În:
Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 70 : fotogr.



Pruteanu, Daniela-Florentina. Omul - obiect şi subiect în muzică şi dans. În: Axis Libri, an. 4,
nr. 10, mart. 2011, p. 6 : fotogr.



Roman, Leonica. Din presa gălăţeană a primului deceniu al secolului al XX-lea (II): documentar.
În: Axis Libri, an. 4, nr. 10, mart. 2011, p. 11-12 : fotogr.



Sandu, Maria. Biblioteca Comunală Movileni - "Mihai Eminescu - poet naţional şi universal".
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Salonul Literar Axis Libri
Stagiunea I din 2010:
 14 ianuarie


dezbateri: Eminescu în actualitatea culturală românească dedicată poetului nepereche la ceas
aniversar

 21 ianuarie


dezbateri: Unirea şi Cuza - dedicată împlinirii a 151 de ani de la înfăptuirea Unirii
Principatelor Române la 24 ianuarie 1859

 28 ianuarie


dezbateri: I.L. Caragiale la 158 de ani de la naştere



revista Dominus la 10 ani de existenţă (revista gălăţeană de atitudine în literatură, artă, politică
şi social)

 4 februarie


lansare de carte: - Ivan Ivlampie: Omul tranziţiei

 11 februarie


lansare de carte: - Viorel Dinescu: Dialoguri socratice
- Aurel Stamate: Cuvinte şi îngeri; Fugă în roşu

 18 februarie


lansare de carte: - Viviana Ivlampie: Totalitarism şi victimizare

 25 februarie


lansare de carte: - Ioan Toderiţă: Războiul lui Puf
- Maximilian N. Popescu-Vella: Coşova sau Poveşti marinăreşti (vol. 2)

 4 martie


dezbateri: Ion Creangă la 173 de ani de la naştere



lansare de carte: - Sanda Panait: Fără îngeri
- Adrian Georgescu: Rebutarea omenirii; 5
1

 11 martie


lansare de carte: - Ionel Marin: Punţi spre iubire
- Aurel Ştefanachi: Lăcomia destinului; În România concretă (vol. 1-2)
- Mioara-Antonia Nicolau: Lungul drum al vieţii către viaţă

 18 martie


lansare de carte: - Nicolea Zainea Vornicoff: În aşteptarea Augustei
- Nory Bellu şi Alberto Simon Bellu: Victime târzii
- Valentin Bodea: Monumentele istorice şi de arhitectură din oraşul Galaţi
din a doua jumătate a secolului al IXI-lea – prima jumătate a secolului al
XX-lea (vol. 1)

 25 martie


dezbateri: - Omagiu – Nichita Stănescu
- Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918



lansare de carte: - Claudia Partole: Viaţa unei nopţi sau Totentanz

 1 aprilie


lansare de carte: - Vasile Andru: Rugăciuni cu puteri vindecătoare;
Farmece, legări, dezlegări

 8 aprilie


lansare de carte: - Aura Christi: Cercul sălbatic
- Doina Popescu: Comisia Zurich; Dumnezeu era-n vacanţă
- Constantin Cristian: În carmace şi năvod

 15 aprilie


lansare de carte: - Neculai I. Staicu-Buciumeni: Transplantul;
Neamul Farkaşilor şi alte povestiri
- Marius Cioarec: Am fost cândva... om

 6 mai


Universul operei lui Panait Istrati, autor Kim Song Sou, în traducerea lui Eduard Claudiu
Brăileanu



dezbateri: - Ziua Independenţei
- Ziua Europei
- Ziua Victoriei împotriva fascismului

 13 mai


lansare de carte: - Ion Cordoneanu: Povestiri despre demonul politic
2

- Aurel Iacob: Ţara Moldovei în vremea lui Ştefan Tomşa al II-lea
 20 mai


lansare de carte: - Viorel Rotilă: Din alchimia unei existenţe
- Nicolae Paul Mihail: Trandafirul galben



prezentare volume prefaţate de Victor Cilincă: Primăvara esenţelor şi Esenţe de primăvară

 27 mai


lansare de carte: - Theodor Parapiru: Dicţionar enciclopedic de expresii celebre

Săptămâna 1 – 6 iunie
Ediţia a 2-a a Festivalului Naţional de Carte Axis Libri
Se remarcă prezenţa unor personalităţi ale culturii româneşti precum (în ordinea desfăşurării evenimentelor):
 Shaul Carmel, presedintele Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română,
 poetul şi eseistul Cassian Maria Spiridon, director al Editurii Timpul şi preşedinte al Filialei USR
Iaşi,
 Gheorghe Buzatu, director al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană a Filialei Iaşi a
Academiei Române,
 Aurel Ştefanachi, directorul editurii Tipo-Moldova,
 Nicolae Breban, membru al Academiei Române,
 poeta Aura Christi, redactor-şef al Editurii Ideea Europeană,
 general dr. Emil Streinu, cercetătător militar, specializat în radare, arme geofizice, climatologice şi
fenomene OZN,
 Nicolae Dabija, poet, scriitor, istoric literar, om politic din Republica Moldova, membru de Onoare
al Academiei Române,
 Mihai Cimpoi, reputat critic, eminescolog, istoric, redactor literar şi Preşedinte al Uniunii Scriitorilor
din Moldova.
 Valeriu Matei, scriitor şi politician român născut în Basarabia
 Theodor Codreanu, recunoscut cercetător în literatură beletristică, istorie şi critică literară,
publicistică şi filosofie, membru al Academiei Internaţionale „M. Eminescu” din India.
 Daniel Corbu, poet şi critic literar, fondator al Casei de Editură Panteon.
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 10 iunie


lansare de carte: - Zanfir Ilie şi Pompiliu Comşa: Galaţi : ghid istoric şi turistic
- Victor Cilincă: Catrafuse

În extensie:
 14 iunie


scriitorul Virgil Tănase revine la Galaţi



întâlnire cu Nora Iuga

 15 iunie


lansare de carte: - Eugen Ovidiu Chirovici: Voodoo; Labyrinth.com

 23 iunie


dezbateri: Ioana Pârvulescu şi Gabriel Liiceanu la 20 de ani de Humanitas

 29 iunie


lansare de carte: - Mircea Cărtărescu: Nimic; Frumoasele străine

Bilanţ stagiune I /2010 (14 ianuarie – 10 iunie):
o

20 ediţii

o

37 cărţi

o

32 autori

o

10 dezbateri cultural – istorice

o

aprox. 3500 participanţi

o

1 săptămână de „cultură pe pâine”

Stagiunea a II-a din 2010
 16 septembrie


dezbateri: Axis Libri, brand cultural gălăţean

 23 septembrie


prezentare: Editura Princeps Edit şi invitaţii săi

 30 septembrie


lansare de carte: - Dinu Olăraşu: Vamă
- Coriolan Păunescu: Răstimpul iubirii
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 7 octombrie


dezbateri: Preţul „cetitului” şi „zăbava” banilor

 14 octombrie


lansare de carte: - Maximilian N. Popescu-Vella: Al treilea spirit
- Gheorghe Gurău: Cochetând cu muzele

 21 octombrie


lansare de carte: - Dan Goglează: Viaţa ca autosugestie



umor

 28 octombrie


lansare de carte: - Doina Popescu-Brăila: Copilul Dunării ; Ardei Iuţi

 4 noiembrie


lansare de carte: - Adrian Dinu Rachieru: Poeţi din Basarabia
- Elis Râpeanu: Destine

 11 noiembrie


lansare de carte: - Dorina Bălan: Indexarea publicaţiilor de drept
- V. A. Urechia: Istoria şcolelor
- Mariana Păvăloiu, Marian Sârbu: Forţele navale române

 18 noiembrie


lansare de carte: - Apostol Gurău: €-anonimii
- Vasile Ghica: Chef pe Titanic

 2 decembrie


lansare de carte: - Cassian Maria Spiridon: Farmecul discret al dreptei cumpăniri
- Gheorghe Andrei Neagu: Arme şi Lopeţi; Nuntă neagră

 9 decembrie


dezbateri - Cantemireştii

Bilanţ stagiunea a II-a din 2010 (16 septembrie – 9 decembrie):
o 12 ediţii
o 17 cărţi
o 15 autori
o 3 dezbateri
o aprox. 1000 participanţi
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Bilanţ 2010:
o 32 ediţii
o 54 cărţi lansate
o 47 autori
o 13 dezbateri pe diverse teme cultural–istorice
o aprox. 4500 participanţi
Ediţiile Salonului literar „Axis libri” din 2011
Stagiunea I din 2011
 13 ianuarie


dezbateri - Eminescu, permanenţă a culturii noastre naţionale

 20 ianuarie


lansare de carte: - Cătălin Bordeianu: Cuminţenia iubirii; Gestionarea şi managementul
crizelor militaro-politice contemporane, dimensiunile securităţii în epoca
globalizării
- Valeriu Stancu: Cămaşa lui Hristos; Suflete cu ieşire la mare

 27 ianuarie


lansare de carte: - Vasile Gogea: Voci în vacarm
- Dorin David: De la Eliade la Culianu

 3 februarie


prezentarea noutăţilor Editurii Tipo Moldova (4 titluri); invitat special: academician
Gheorghe Buzatu

 10 februarie


lansare de carte: - Gelu Naum: Vera
- Aura Christi: Grădini austere

 17 februarie


lansare de carte: - Vasile Andru: Isihasmul sau meşteşugul liniştirii;
Psihoterapie isihastă

 3 martie


lansare de carte: - Katia Nanu: Puzzle cu Vasile
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 10 martie


lansare de carte: - Teodor Parapiru: Corupere de majori; Domnul Darwin de Veneţia

 17 martie


lansare de carte: - Violeta Craiu: Muze sub aparenţe
- Paul Sân-Petru: În paradoxul vremii pe sfârşite...
- Aureliu Goci, prezintă Nicolae Roşu (dir.ed. Beta): Apocalipsa după
Arghezi
- Ioan Fărcăşanu: 101 epigrame

 24 martie


lansare de carte: - Petru Lificiu: Patrimoniul natural al României

 31 martie


lansare de carte: - Ioan Toderiţă: Bună seara, domnule Mallarme; Revelatia şi relevanţa
textului literar; Ion Barbu : categorii abisale matematice
- Mariana Solomon Lazanu: Crotalul de diamant



lansare: revista Vitralii

 7 aprilie – lansări de carte


Viorel Dinescu la 60 de ani lansează: Arhipelag stelar; Dialoguri socratice;
Om virtual; 100 poeme



Ionel Necula: Spiritul vrâncean în lecturi elective; Uricar la poarta Moldovei de Jos (vol. 1);
Lieşti- satul dintre grinduri şi cuhalm



dezbatere: - Centenarul Cioran

 14 aprilie


lansare de carte: - Adrian Georgescu: Moartea spionului; Ţărmul
- Ioan Rusu: Moartea ruşilor
- Gherghina Tofan: Cerul de acasă

 21 aprilie


lansare de carte: - Ionel Jecu: Cactus cu ţepii la purtător; E dulce viaţa în România
- Virgil Costiuc: Prilej de aproape
- Speranţa Miron: Unicul sens; Tandreţea tăcerii
- Cezarina Adamescu: Chipuri sufleteşti; Dumnezeu la prima vedere
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Bilanţ stagiune I /2011 (13 ianuarie – 21 aprilie):
o 14 ediţii
o 47 cărţi
o 27 autori
o 2 dezbateri
o aprox. 1300 participanţi

Stagiunea a II-a din 2011
 6 octombrie


lansare de carte: - Maximilian Popescu-Vella: Avatarurile unui vagabond (4 vol)
- Ioan Rusu: Containerul

 13 octombrie


lansare de carte: - Vasile Ghica: În ghearele râsului; Rezervaţie gri
- Dan Plăeşu: Vinovatele meandre
- Gheorghe Gurău: Gânduri printre rânduri; Scriitorul de culoare

 20 octombrie


lansare de carte: - Lidia Popiţa Stoicescu: Dacă n-ar fi culorile
- Ion Moraru: Capra vecinului

 27 octombrie


lansare de carte: - Nicolae Busuioc: Între sensibilitate si rigoare; Introducere în arta şi ştiinţa
lecturii
- Valeriu Stancu: Ceremonia risipirii
- Ionel Necula: Ion Petrovici: Recurente; Ultimul epistoler

 3 noiembrie


lansare de carte: - Mihai Vişoiu: Moartea dinaintea morţii
- Luminiţa Dediu-Aghiorghiesi: La pioggia siciliana;
Vernisaj de expoziţie de pictură pe sticlă

 10 noiembrie


lansare de carte: - Adrian Georgescu: Opera dezvăluită
- Eliza Macadan: Transcripturi din conştient
- Neculai Muşbal: Autobiografia unui nostalgic
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lansare noutăţi editoriale de la Editura Eikon din Cluj-Napoca

 11 noiembrie (ediţie specială)


lansare de carte: - Ştefania Botez şi Ion Volcu: Brăila în cărţi poştale ilustrate
- Lucreţia Picui: Fără anestezie

 16 noiembrie (ediţie specială)


lansare de carte: - Iulia Barbu: Sănătate şi arginţi prin folosirea şi cultivarea a 7 plante
binecuvântate



conferinţă ţinută de Ovidiu Bojor, Membru corespondent al Academiei Române, tema

Remedii Naturale în tratamentul depresiilor
 17 noiembrie


lansare de carte: - Alexandru Muşat: Jocul divin sau Universul ca un joc
- Oma Stănescu: Furtuni şi amărăciuni; Sobrele iubiri

 24 noiembrie


lansare de carte: - Aurel Stancu: Agonie de sărbătoare

 8 decembrie


lansare de carte: - Aurel Manole: Noi modalităţi şi soluţii de amestec al culorilor - fuziuni
cromatice dirijate in practica picturii



lansarea noutăţilor editoriale de la Editura Eikon din Cluj-Napoca printre care amintim:

volumul Cartea amintirii, autor Igor Isac; volumul Trecător, autor Maria D Lang şi volumul
Despre prietenii artişti şi înfăptuirile lor, autor Pavel Chihaia.
 15 decembrie


lansare de carte: - Aura Christi: Sfera frigului
- Ileana Cudalb: Baia Balkan; Fiica mea, America



lansarea noutăţilor editoriale de la Ideea Europeană

Bilanţ stagiune II /2011 (6 octombrie – 15 decembrie):
o 12 ediţii
o 35 cărţi lansate
o 29 autori
o 1 dezbatere
o 1 vernisaj de expoziţie
o aprox. 1000 participanţi
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Bilanţ 2011:
o 26 ediţii
o 82 cărţi lansate
o 56 autori
o 3 dezbateri
o 1 vernisaj de expoziţie
o aprox. 2300 participanţi
2012
Stagiunea I (26 ian. - 14 iunie)
 26 ianuarie


dezbateri: Unirea Principatelor Române



prezentare – noutăţi la editura Partener: Gălăţeni despre Nae Leonard şi teatrul Muzical din
oraşul de la Dunăre; La Frontierele civilizaţiilor, George Enache, Arthur Tuluş,
Cristian Căldăraru, Eugen Drăgoi

 2 februarie


lansare de carte: - Ion Manea: Ion Ionescu's Story

 16 februarie


lansare de carte: - a.g. Secară: Anonimul gălăţean
- Andrei Velea: Hotel în Atlantida

 23 februarie


lansare de carte: - Sterian Vicol: Memoria lui Femios
- Ana Călin Almăşanu: Procuror în provincie
- Ionel Necula: Eminescu în tentaţii metafizice

 24 februarie


lansare de carte: - Elena Stela Marinescu, Nicolae Aurel Constantin Marinescu:
Combinatul Siderurgic Galaţi

 16 februarie


lansare de carte: - Theodor Codreanu: Eminescu în captivitatea nebuniei; Valori din două
veacuri; În oglinzile lui Victor Teleucă
- Viorel Dinescu: Dimensiunea ascunsă
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 22 martie


lansare de carte: - Mihai Androne: Jean Calvin : providenţa, predestinarea şi estetica
simbolului religios
- Constantin Trandafir: Cititul prozei

 29 martie


lansare de carte: - Costel Daniel Marcu şi Filuş Julea: Marea piramidă a lui Osiris, stăpânul
platoului Ghiza
- Maximilian Popescu-Vella: A şaptea poartă

 5 aprilie


lansare de carte: - Dan Berindei: În mijlocul cetăţii; Românii între trecut şi viitor
- Ioan Hudiţă: Jurnal politic (3 vol.)
- Const. Fântâneru: Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea mitică;
Jurnale vol. 1-2



dezbateri: - Despre trecutul şi viitorul românilor - Dan Berindei

 12 aprilie


lansare de carte: - Dan Căpruciu: Sonatele sonete; Orfan de soacră
- Ion Avram Dunăreanu: Transcendenţe prin geneze
- Rareş Strat: Între Dionys şi Afrodita

 19 aprilie


lansare de carte: - Maria Solomon Lazanu: Caisul din vis
- Coriolan Păunescu: Aleargă cu mine
- Ionel Jecu: Căruţa de la miezul nopţii; 5 povestioare pentru copii

 14 iunie


lansare de carte (ediţie specială): - Silvia Urlih: Viaţa de după viaţă

Bilanţ stagiune I din 2012 (26 ianuarie – 14 iunie):
o 12 ediţii
o 31 cărţi
o 29 autori
o 2 dezbateri
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Stagiunea a II-a din 2012
 6 octombrie


lansare de carte: - George Arion: Cele mai frumoase 100 de interviuri
- Grid Modorcea: Pluta; Amorul la binea



proiecţie film: Dunărea sacră

 11 octombrie


lansare de carte: - Ionel Necula : Emil Cioran : Mărturii şi referinţe
- Tănase Dănăilă :Surâsul spiritului
- Doru Parascan şi Cristian Stănilă :Ţepu – spaţiu, istorie, cultură
- Viorel Burlacu :Provincia literară

 18 octombrie


lansare de carte: - Ion Grosu :Fum negru, fum alb
- Ion Zimbru:Casa mea cu cer la uşă; Ce zgomot face cântecul când moare
- Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi: Caragiale şi Galaţiul
- Teodor Vişan: Album

 25 octombrie


lansare de carte: - Ioan Toderiţă: Moşia
- Săndel Stamate: Entelechia
- Sterian Vicol: Memoria lui Femios II

 1 noiembrie


lansare de carte: - Speranţa Miron: Sunet de frig
- Apostol Gurău: Mic tratat despre arta învierii



recital instrumental

 8 noiembrie


lansare de carte: - Coriolan Păunescu: Ne pleacă poveştile din aripi; Aleargă cu mine
- Geo Naum: Năzărirea lui Haralamb

 15 noiembrie


lansare de carte: - Katia Nanu: Registrul de gardă
- Adrian Georgescu: Anul putorii

 22 noiembrie


lansare de carte: - Daniel Corbu: Documentele haosului
- Cassian Maria Spiridon: Cumpăna
- Emilian Marcu: Sfera de apă
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- Ioan Mateiciuc: Open de dor
 29 noiembrie


lansare de carte: - Ruxandra Beldiman: Castelul Peleş
- Vasile V. Popa: Spitalul Judeţean şi alte întâmplări



recital de vioară

 6 decembrie


lansare de carte: - Oana Georgescu: Patrimoniul muzical românesc: Alexandru Jula
- Gheorghe Gurău: Ninsori pe clape de pian

Bilanţ stagiune II /2012 (6 octombrie – 6 decembrie):
o 10 ediţii
o 30 cărţi lansate
o 28 autori
o recitaluri vocale şi instrumentale
Bilanţ 2012
o 22 ediţii
o 61 cărţi lansate
o 57 autori
o 2 dezbateri
o recitaluri vocale şi instrumentale

13

Anexa nr. 1.4
Biblionet – lumea în biblioteca mea
Finanțator: Fundația IREX România, cu finanțare de la Fundația Bill & Melinda Gates
(în derulare)

Valoarea totală a Proiectului pentru Judeţul Galaţi în perioada 2009-2012: 1950500 RON
Biblionet este un program de finanțare ce se întinde pe cinci ani și care facilitează românilor
accesul gratuit la informație, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin
cursurile de formare și tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în comunitățile
locale sub forma unui parteneriat între IREX, Asociația Naționala a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), autoritățile locale și naționale și bibliotecile din țara.
Situația centralizată pe ani este prezentată mai jos:
An

Biblioteci din județul Galați care au intrat
în Program
2009
Galați, Tecuci, Tg. Bujor, Bereşti, Băleni,
Corod, Cosmeşti, Costache Negri,
Drăgăneşti, Independenţa
Lieşti, Măstăcani, Movileni
Piscu, Scânteieşti, Schela
Slobozia Conachi, Smulţi
Tuluceşti, Vânători, Valea Mărului
2010
Filiala ”C. Negri” a BVAU, Barcea,
Braniștea, Buciumeni, Cavadinești, Corni,
Cuca, Cudalbi, Foltești, Fârțănești,
Ghidigeni, Gohor, Grivița, Ivești, Matca,
Nicorești, Oancea,
Pechea, Șendreni, Smârdan, Suceveni, Țepu,
Umbrărești, Vîrlezi
Vlădești
2011
Secția Referințe a BVAU, Filiala Bibliotecii
Tg. Bujor din Umbrărești, Bălăbănești,
Bălășești, Berești-Meria, Brăhășești,
Cerțești, Cuza Vodă, Fundeni, Jorăști,
Munteni, Nămoloasa, Priponești, Rădești,
Rediu, Tudor Vladimirescu
2012
Filiala 2 a BVAU, Filiala 4 a BVAU,
Vânători – Odaia Manolache, Drăguşeni,
Frumuşiţa, Băneasa, Negrileşti, Suhurlui,
Tg. Bujor - Moscu
Total: 11 laptop-uri, 304 calculatoare.

Dotare
11 laptop-uri
86 calculatoare personale
20 imprimante
20 scanere
20 videoproiectoare
20 ecrane de proiecție
106 calculatoare personale
25 imprimante
25 scanere
25 videoproiectoare
25 ecrane de proiecție

70 calculatoare personale
16 imprimante
16 scanere
16 videoproiectoare
16 ecrane de proiecție
42 calculatoare personale
9 imprimante
9 scanere9 videoproiectoare
9 ecrane de proiecție

Obs. Toate bibliotecile din judeţ au fost incluse în acest program.

Anexa nr. 1.5
Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi descrierea fiecărui
program (exemplificări).
În perioada 2010 - 2013 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a conceput și realizat mai multe tipuri
de programe, acestea fiind continuate şi grupate astfel:
A) Programe culturale şi educaţionale;
B) Programe de investiţii;
C) Programe ştiinţifice şi de dezvoltare organizaţională;
D) Programe editoriale.
Pe întreaga perioadă de aplicare a acestui proiect de management, pentru perioada 2013 – 2016,
programele menţionate mai sus se vor continua şi dezvolta astfel încât să facă faţă exigenţelor
beneficiarilor instituţiei.
Din fiecare categorie putem să exemplificăm cu cele mai importante activităţi, astfel:
A) Programe culturale şi educaţionale:


Ziua Culturii Naționale – Eminescu 2013 – Program de manifestări dedicate marelui poet
naţional;



Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie;



Zilele cărţii pentru Copii – Carnavalul personajelor de poveste - 1 iunie;



Clubul de vacanţă pe timp de vară, în două componente: Clubul Curioşilor şi Cafeneaua
Culturală;



Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri – manifestare de amploare iniţiată de Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” în colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Local
Galaţi, Primăria Muncipiului Galaţi, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu
Național Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“, Editura „Eikon” Cluj și sub înaltul
patronaj al Ministerului Culturii;



Salonul Literar AXIS LIBRI – manifestare cultural-artistică ce îşi propune 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.;



Noaptea în Bibliotecă la Galați – proiect implementat de Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” şi IREX România;



Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - V.A. Urechia - o permanenţă în viaţa Galaţiului
(săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – data inaugurării Bibliotecii „V.A.
Urechia”);



Târgul de carte de Sf. Andrei – organizat în parteneriat cu Universitatea „Dunărea
de Jos” și Editura „Eikon” Cluj;
1



Tradiții și obiceiuri de iarnă - Expoziții și manifestări realizate în colaborare cu
partenerii culturali din Galați sau din țară.

B) Programele investiţionale pot fi grupate astfel:
a) Achiziţie tehnică de calcul şi dotări independente; aceasta se impune datorită uzurii morale şi
fizice a echipamentelor IT ;
b) Expertiza tehnică pentru reabilitare, amenajare şi întreţinere clădire, spaţii anexe, alte utilităţi
conform legislaţiei în vigoare;
c) Construcţia unei noi clădiri pentru bibliotecă care să aibă statutul de Bibliotecă
Metropolitană;
c) Adaptarea condiţiilor de lucru la cerinţele legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă,
asigurarea de echipamente de lucru şi protecţie, anual.
C) Programele ştiinţifice şi dezvoltare organizaţională
1. Biblionet – lumea în biblioteca mea. Este un program național, finanțat de Fundația Bill și
Melinda Gates, în valoare de 26,9 milioane dolari, care își propune ca, prin formarea
bibliotecarilor și tehnologia furnizată, să contribuie la dezvoltarea rețelei de biblioteci publice din
România. Pentru județul Galați programul a fost implementat în anul 2009 și va continua până la
sfârșitul anului 2013, cu o valoare estimativă de 1950500 lei;
2. American Shelf Galați – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate vârstele
interesat de cultura și civilizația americană. A fost inaugurat în anul 2010;
3. Click @ platforma online de instruire pentru bibliotecari – proiect în care Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi este parteneră cu alte 5 biblioteci judeţene, care a fost finanţat de
către organizaţia nonprofit Electronic Information for Libraries (EIFL) în cadrul programului de
formare Mortenson Global Libraries Lideri şi Inovatori 2011. Perioada de implementare a
proiectului a fost cuprinsă între 1 septembrie 2011 – 31 august 2012 iar valoarea acestuia de 2000
dolari;
4. Axa cărţilor Galaţi-Cahul, proiect aprobat, depus la Departamentul Românilor de Pretutindeni,
dar fără finanţare în anul 2012, cu asigurări pentru derulare în 2013 - 2015. Total valoare proiect
42636,73 lei;
5. Businessman-ul din noi – proiect câştigător la Concursul „Instruieşte-ţi comunitatea”. Finanţator:
Fundaţia IREX România. Perioada de implementare a proiectului este 1 iulie - 31 decembrie 2012,
valoarea fiind de 1500 dolari;
6. Cartea călătoare – reprezintă continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi cultură
pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare Focşani, prin
care s-a amenajat în cadrul Bibliotecii o secţie de carte audio Daisy, destinată persoanelor cu
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deficienţe de vedere;
7. Şcoala de Vară a Tinerilor Bibliotecari, ediţia a II-a. Două (2) proiecte câştigătoare cu
cofinanțare, perioada de implementare fiind 1 octombrie 2011 – 31 martie 2012:


Biblioteca, arc peste timp - Scopul proiectului a fost de a dezvolta elevilor de liceu

interesul pentru cunoaşterea şi studiul istoriei oraşului port Galaţi;


Comuna mea este online – Proiectul şi-a propus să includă informaţii factologice despre

10 comune gălăţene, într-un modul aflat pe site-ul bibliotecii, folosind noile tehnologii de
comunicare web 2.0, în special a instrumentelor de tip wiki, scopul proiectului fiind creşterea
gradului de informare a membrilor comunităţii. După perioada de implementare a proiectului au
fost organizate activităţi similare şi cu celelalte comune galăţene, proiectul extinzându-se ulterior
la 61 de comune (tot judeţul).
9. Şcoala de Vară a Tinerilor Bibliotecari, ediţia a III-a. Patru (4) proiecte cu cofinanțare,
perioada de implementare fiind 1 octombrie 2012 – 31 martie 2013:


Felicitări tridimensionale handmade proiect desfăşurat sub sloganul „Descoperă-ţi

măiestria mâinilor!”, îşi propune să iniţieze 15 persoane casnice - cu vârsta între 20 şi 50 ani, din
judeţul Galaţi - în arta confecţionării felicitărilor tridimensionale;


O lume mai bună, împreună. Proiect anti-discriminare, prin care gălăţenii vor

conştientiza problemele cu care refugiaţii din Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru
Solicitanţii de Azil Galaţi se confruntă în ţările de origine şi motivele care i-au determinat să-şi
părăsească ţara şi familiile;


Ești informat, ești protejat. Campanie de informare în domeniul educației sexuale și își

propune ca timp de 6 luni să faciliteze accesul adolescenților, cu vârsta între 14-18 ani, la
informații pertinente și actuale din acest domeniu;


Şi ei au copilărie. Proiectul vizează 20 de persoane din Centrul de Plasament „Negru

Vodă” şi din cadrul Fundaţiei „Inimă de Copil” din Galaţi, în sprijinul cărora venim cu o serie de
activităţi culturale care să-i ajute pe tineri să comunice şi să socializeze atât între ei cât şi cu
persoanele din afara sistemului.
10. În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” și a programelor de colaborare transfrontaliere,
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" a inițiat un program amplu de susţinere şi cooperare
interbibliotecară, de dezvoltare a relaţiilor culturale transfrontaliere prin deschiderea de Filiale în
toată euroregiunea. Au fost deschise 5 (cinci) filiale în Republica Moldova și 2 (două) în
Ucraina. Pentru dotarea acestor filiale au fost selectate lucrări reprezentative din donaţiile primite
de Biblioteca „V.A Urechia” precum şi din producţia editorială a editurii Bibliotecii - „Axis
Libri”- peste 8000 de cărți.

3

Programele editoriale
Biblioteca Judeţeană„V.A. Urechia” îşi propune ca prin programele editoriale şi mai ales prin
crearea brandului „Axis Libri” (revistă, târg de carte, editură și salon literar sub aceeaşi denumire)
promovarea imaginii instituţiei şi a profesiei de bibliotecar prin mijloace proprii. Programul editorial al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” poate fi împărţit pe două tipuri de documente:
‐

publicații prin care instituţia promovează imaginea instituţiei, a profesiei de bibliotecar şi a
valorilor culturale locale; acestea fiind Revista „Axis Libri”, Buletinul „Fundaţiei Urechia”,
Buletinul informativ „Asociaţia” precum și Anuarul evenimentelor culturale;

‐

monografii ale scriitorilor gălăţeni, lucrări de referinţă legate de activitatea de memorie culturală
locală şi alte tipuri de tipărituri cu caracter ştiinţific.

4

Anexa nr. 2
la Contractul de management
Program minimal anual
1. Denumirea instituţiei: Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi, cu sediul în municipiul
Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 16, cod de identificare fiscală – 3553285
2. Lista programelor şi proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de
management pentru perioada 2013 – 2016.
a) Tabelul primului an de management:
Evenimentele culturale din 2013:
Anual: Festivalul Naţional al Cărţii „AXIS LIBRI”, adresat iubitorilor de carte şi lectură, atât cititori
cât şi creatori, editori şi difuzori.
Săptămânal: în perioada de vacanţă (iunie, iulie, august şi începutul lui septembrie) – Clubul de
vacanţă cu două componente: Clubul Curioşilor şi Cafeneaua culturală - mese rotunde, dezbateri
culturale, cursuri de limbi străine, de iniţiere în tainele calculatorului şi internetului etc.
13-15-18 ianuarie
Ziua Culturii Naţionale
Eminescu 2013 - expoziţii şi manifestări culturale dedicate evenimentului
Spectacol omagial, ediţia a IV-a: EMINESCU – spiritul totalităţii româneşti
18 ianuarie
Ioan Slavici– 165 de ani de la naştere - expoziţii
24 ianuarie
Unirea Principatelor Române - manifestări, colocvii, expoziţii
30 ianuarie
Ion Luca Caragiale – 161 de ani de la naştere - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii
1 februarie
Ștefan Luchian – 145 de ani de la naștere - expoziţii
6 februarie
Geo Bogza – 105 ani de la naștere - expoziţii
8 februarie
Jules Verne – 185 de ani de la naștere - expoziţii
14 februarie
Ziua Sfântului Valentin sau Ziua Îndrăgostiților - manifestări, expoziţii
24 februarie
Obiceiuri de Dragobete - manifestări, expoziţii
1 martie-8 martie
Mărţişorul – simbol, tradiţii, legende - expoziţii, programe literar-artistice
1 martie
Ion Creangă – 176 de ani de la naştere - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii
21 martie
Ziua mondială a poeziei – colocvii, expoziţii
25 – 27 martie
Zilele Basarabiei
31 martie
Nichita Stănescu – 80 de ani de la naștere - manifestări, expoziţii
2 aprilie
Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii
11 aprilie
1

Barbu Delavrancea – 155 de ani de la naștere - programe literar-artistice, expoziţii
23 aprilie
Ziua Bibliotecarului – activităţi specifice profesiei de bibliotecar
23 – 27 aprilie
Săptămâna bibliotecilor în România - dezbateri, mese rotunde, colocvii, seminarii
5 mai
Sărbătorile Pascale la români - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii
9 mai
George Coșbuc – 95 de ani de la moarte – expoziţii
Ziua Europei - expoziţii
15 mai
Nicolae Grigorescu – 175 de ani de la naştere – expoziţii
28 mai
Ion Agârbiceanu – 50 de ani de la moarte – expoziţii
27 mai – 2 iunie
Zilele Cãrţii pentru Copii - manifestări, serbări, Carnavalul Cărţii
Festivalul Naţional al Cărţii „Axis Libri”, ediţia a V-a - expoziţii, manifestări, lansări de carte,
standuri de carte cu vânzare, recitaluri de muzică şi poezie, scenete prezentate de teatrele
gălăţene şi Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
14 iunie
195 de ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri - manifestări, expoziţii
15 iunie
Eminescu … „Luceafărul” la apus - mese rotunde, expoziţii, depuneri de coroane de flori la
Statuia poetului din Parcul municipal
29 iunie
Ziua Dunării - mese rotunde, expoziţii
20 iulie
Adrian Păunescu – 70 de ani de la naștere - mese rotunde, expoziţii
15 august
Ziua Marinei Române – expoziţii
21 august
290 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir - expoziţii
31 august
100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu - expoziţii
19 septembrie
Zilele Europene ale Patrimoniului – Colocviu organizat în colaborare cu minorităţile gălăţene
27 septembrie
Festivalul Grigore Hagiu - Colocviu la Biblioteca Orăşenească „Grigore Hagiu” Tg. Bujor
2 octombrie
160 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu - expoziţii
5 octombrie
Noaptea în Bibliotecă la Galați, ediţia a III-a - manifestări, expoziţii, programe literar-artistice
11 octombrie
150 de ani de la moartea lui Andrei Mureșan - expoziţii
7 noiembrie
100 de ani de la nașterea lui Albert Camus - expoziţii
11 – 17 noiembrie
Zilele Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” - 123 de ani de la inaugurare - dezbateri culturale,
colocvii, lansări de carte
22 noiembrie
2

Comemorare “V.A. Urechia – 112 ani de la moarte”
28 - 30 noiembrie
Zilele Galaţiului – manifestări, expoziţii, programe literar-artistice şi Târg de carte de Sf.
Andrei, ediţia a IV-a
1 decembrie
Ziua Naţională a României - expoziţii tematice
3 decembrie
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - expoziţii
18 decembrie
Ziua Minorităţilor Naţionale - colocviu
15-23 decembrie
Crăciunul – Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului - expoziţie şi concurs de măşti
Colinde şi alte activităţi specifice perioadei Sărbătorilor de iarnă (Pluguşorul şi urări
strămoşeşti)
Nr.
crt.

Programul 2013 Denumire proiect

Observaţii,
comentarii

1.

Programe
culturale

15 – 20 titluri de
publicat pentru 2013

Plan editorial - Editura Axis Libri

Tipărire publicaţii proprii - revistele Axis Libri, 4 periodice
Asociaţia şi Buletinul Fundaţiei Urechia, Anuarul
evenimentelor culturale

2.

Programe
investiţionale

Salonul literar săptămânal Axis Libri

30 ediţii pentru 2013

Festivalul Naţional de Carte Axis Libri, ed. a V-a

Luna mai,organizare,
promovare

Târgul de Carte de Sărbătorile Galațiului

Luna noiembrie,
organizare,
promovare

Obținere fonduri pentru deschiderea bibliotecii
pentru Copii „Nina Cassian”, la Club Sidex
Obținere fonduri pentru înființarea Filialei nr. 5
„Hortensia Papadat-Bengescu”, în Cartierul
Dunărea
Reînnoire echipamente de reţea, servere și soft
Adaptarea condiţiilor de lucru la cerinţele
legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în
muncă, asigurarea de echipamente de lucru şi
protecţie
Dotare şi echipare atelier restaurare şi legătorie
Echipamente de prelucrare imagine şi sonorizare,
echipamente de execuţie permise tip card
Reparaţii curente Filialele 1, 2 și 4

3

3.

Programe cu
finanţare externă

Îmbunătăţirea accesibilităţii persoanelor
dizabilităţi la mijloacele de informare

cu Fonduri externe
nerambursabile
postaderare

Biblionet – lumea în biblioteca mea. Este un
program național, finanțat de Fundația Bill și
Melinda Gates, în valoare de 26,9 milioane dolari,
care își propune ca, prin formarea bibliotecarilor
și tehnologia furnizată, să contribuie la
dezvoltarea rețelei de biblioteci publice din
România. Pentru județul Galați programul a fost
implementat în anul 2009 și va continua până la
sfârșitul anului 2013, cu o valoare estimativă de
1950500 lei

b)Tabelul programelor ce vor fi continuate în următorii ani de management:
Programe culturale şi educaţionale
a)Salon literar Axis Libri
b)Festivalul Naţional Axis Libri:
o Organizare şi promovare
o Achiziţie documente de bibliotecă
c)Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie
d)Zilele Bibliotecii -noiembrie
e) Noaptea în Bibliotecă - noiembrie
f) Târgul de Carte de Sfântul Andrei - noiembrie
g)Zilele Cărţii pentru copii – iunie
h) Club de vacanţă – iunie/august
i)Manifestări culturale, microexpoziţii, evenimente culturale etc.
Programe investiţionale şi de securitatea muncii
a) achiziţie tehnică de calcul şi dotări independente
b) Reînnoire echipamente de reţea, servere și soft
c) Protecţia muncii
d)Construcţie bibliotecă nouă
Programe ştiinţifice şi dezvoltare organizaţională:
a)Biblionet
b)EdLocal
c)Ghidul Lives-Ro
d)Cartea călătoare
e)Consfătuiri bi-anuale
f)Conferinţă internaţională
g)Programe comunitare prin fonduri externe nerambursabile, postaderare
Programe editoriale:
a)Editare monografii
b)Editare periodice
4

Fonduri externe
nerambursabile;
Program de
finanţare: Fundaţia
Bill & Melinda Gates

3. Programul minimal: Lista programelor şi proiectelor culturale pentru anul 2013 , negociat pe
baza proiectului de management.
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Ziua Culturii Naționale – Eminescu 2013 – Program de manifestări dedicate marelui poet
naţional;
Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie – Conferința bibliotecarilor de la toate bibliotecile
publice din județ;
Zilele cărţii pentru Copii – Carnavalul personajelor de poveste - 1 iunie;
Clubul de vacanţă pe timp de vară, în două componente: Clubul Curioşilor şi Cafeneaua
Culturală;
Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri – manifestare de amploare iniţiată de Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” în colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Local
Galaţi, Primăria Muncipiului Galaţi, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu
Național Galați, Universitatea „Dunărea de Jos“, Editura „Eikon” Cluj și sub înaltul patronaj al
Ministerului Culturii;
Salonul Literar AXIS LIBRI – manifestare cultural-artistică ce îşi propune 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.;
Noaptea în Bibliotecă la Galați – proiect implementat de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”
şi IREX România;
Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - V.A. Urechia - o permanenţă în viaţa Galaţiului
(săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – data inaugurării Bibliotecii „V.A.
Urechia”);
Târgul de carte de Sf. Andrei – organizat în parteneriat cu Universitatea „Dunărea
de Jos” și Editura „Eikon” Cluj;
Tradiții și obiceiuri de iarnă - Expoziții și manifestări realizate în colaborare cu
partenerii culturali din Galați sau din țară.

Biblioteca V. A. Urechia Galaţi,

Consiliul Judeţului Galaţi,

Reprezentant legal,

Preşedinte,

_______________

_______________

ANEXA nr. 2.1
TABEL VALORI DE REFERINŢĂ1:
Categorii de
investiţii în proiecte2

Limite valorice
ale investiţiei în proiecte
din perioada precedentă3
(de la 1 martie 2010 – 1 martie 2013)

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse 4 pentru perioada de management
(de la 1 martie 2013 – 1 martie 2016)

(1)

(2)

(3)

Mici

de la 1.000 lei până la 35.000 lei

de la 1.300 lei până la 45.500 lei

Medii

de la 35.000 lei până la 100.000 lei

de la 45.500 lei până la 130.000 lei

Mari

Peste 100.000 lei

Peste 130.000 lei

1

Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5. şi III. 6. din
caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia
financiară şi 2. limite superioare de cheluieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.
2
Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.
3
În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5. şi III.6. din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie).
4
Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit
(perioada de management).

1

ANEXA nr. 2.2
TABELUL INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME1
OBS: Ne propunem să: 1. Să contruim o Biblioteca metropolitană de 10-11 mil. Euro.
Categorii de
Nr. De
Investiţie 3
(1)
Investiţii 2în
proiecte în
în Proiecte
proiecte
prim l an
prim l an

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

Nr. de
Proiecte
în an l

Investiţie
în Proiecte
an l 2014

(5)

(6)

Nr. de
Proiecte
în an l

Investiţie
în
Proiecte

TOTAL 5Investiţia în program
Primul
an
2013

Anul
2014

(7)

(8)

1905784

1929162

Anul
2015

(2)

Programul 6:
a)Salon literar Axis Libri
b)Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie
c)Zilele Bibliotecii –noiembrie
d)Zilele Cărţii pentru copii – iunie
e)Club de vacanţă – iunie/august
f)Ghidul Lives-Ro
g)Cartea călătoare
h)Consfătuiri bi-anuale
i)Editare periodice

1
2
3
4
5
6

(Mici) de la
1.300 lei
până la
45.500 lei

9

132284

9

145512

9

160062

922077

Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.
Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 2.).
Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.
Anul „x” reprezintă al doilea, al treilea, după caz al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate Coloanele (5) şi (6) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de
management. Candidatul, în coloana (5) trebuie să precizeze câte proiecte din care categorie doreşte să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6) valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului.
Se calculează valoarea totală, pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.
Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management.

Categorii de
Investiţii 2în
proiecte

(1)

Nr. De
proiecte în
prim l an

Investiţie 3
în Proiecte
prim l an

Nr. de
Proiecte
în an l

(5)

7
8
9

Nr. de
Proiecte
în an l

Investiţie
în
Proiecte

a)Manifestări culturale, microexpoziţii,
evenimente culturale etc.
b)Biblionet
c)Editare monografii

(Medii) de la
45.500 lei
până la
130.000 lei

3

178500

2

139150

2

153065

a)Festivalul Naţional Axis Libri
b) achiziţie tehnică de calcul şi dotări
independente
c)Reabilitare şi amenajare clădire spaţii
Depozit general şi Anexe
d)Evaluare şi clasare documente de
patrimoniu

(Mari) Peste
130.000 lei

4

1595000

4

1644500

4

608950

Total
investiţie
în
proiecte
în anul
2014
1929162
Lei, din
care:
-

Total
nr.
proiecte
în anul
2015
15

-

Total
investiţie
în
proiecte
în anul
2015
922077
Lei, din
care:
-

1929162

-

922077

(3)

(4)

Investiţie
în Proiecte
an l 2014

TOTAL7 ,din care:

-

Total nr.
proiecte în
anul 2013
16

Surse atrase8
Bugetul autorităţii9

-

-

Total
investiţie în
proiecte în
an 2013
1905784
Lei, din
care:
52000
1853784

Total
nr.
proiecte
în anul
2014
15
-

TOTAL 5Investiţia în program

-

-

-

-

-

-

Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), .

Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind atragerea de fonduri din alte surse decât
bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale
Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate.

ANEXA nr. 2.3
TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE
BILETE/TARIFE PRACTICATE – NU ESTE CAZUL

(1)

nr. de
proiecte1 proprii

nr. de
beneficiari2

nr. de
bilete3

(2)

(3)

(4)

Venituri Propuse
(mii lei)

(5)

Anul de
referinţă4
Primul an
Anul x
Total5

1
2
3
4
5

Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.
Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii.
Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia
biletului onorific cu valoare zero lei).
Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz cu informaţii solicitate de la instituţie.
Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.

Anexa nr. 3
la Contractul de management
Obiective şi criterii de performanţă
1. Denumirea instituţiei: Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi, cu sediul în
municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 16, cod de identificare fiscală – 3553285
2. Lista obiectivelor prevăzute în proiectul de management pentru perioada de
management, 2013 - 2016
a. Tabelul managementului resurse umane:
Anul

Posturi

Nr.crt.

2013
1.

Total

2.
3.
4.
5.
6.

Personal de conducere
Personal de specialitate
Personal administrativ
Personal de îngrijire
Alte categorii (muncitori legători carte)

89 +
6 angajați la
Fundația
„Andreiana
Juventus”
Primăria Galați
4
79 + 6
2
4

b. Tabelul managementului economico-financiar:
Bugetul de venituri şi cheltuieli
a)Cheltuieli cu personalul
b)Cheltuieli cu bunuri şi servicii
Total cheltuieli curente [I.a)+I.b)]
c) Cheltuieli de capital
Total buget - Finanţare de la bugetul
local
Cheltuieli cu bunuri şi servicii
Total buget - Finanţare din venituri
proprii

2012
(mii lei)
1976
1554
3530
1065
4595
33
33

c. Tabelul managementului administrativ:
a) Modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare.
Vor fi revizuite Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul
Intern, Fişele de post pentru a reflecta schimbările din Organigramă şi Statul de funcţii
determinate de noile servicii şi obiective.
b) Reglementări prin acte normative;
Odată cu modificările legislaţiei privitoare la organizarea activităţilor specifice
bibliotecii, vom iniţia propuneri cu privire la modificările actelor normative ce reglementează
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condiţiile de organizare şi funcţionare, prin intermediul ordonatorului principal de credite,
Consiliul Judeţului Galaţi, ce va emite hotărâri în acest sens. Se va adapta Legea salarizării
unitare în funcţie de problemele specifice din Biblioteca „V.A. Urechia”. Se va avea în vedere
programul de lucru în două schimburi (ture), precum şi lucrul în zilele de repaus săptămânal,
sâmbăta şi duminica, Biblioteca fiind singura instituţie de cultură cu un asemenea program
de funcţionare, stabilit în acest mod tocmai pentru a face faţă cerinţelor crescânde ale
comunităţii locale.
3. Analiza periodică a obiectivelor, în raport cu Lista obiectivelor prevăzute în
proiectul de management.
Lista obiectivelor prevăzute în planul managerial va face obiectul unor analize
periodice cu echipa managerială în vederea depistării elementelor care au condus la
nerealizarea unor obiecte sau nerespectarea termenelor prevăzute.
4. Criterii de performanţă:
1. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subvenţie: 15,61 lei;
- din venituri proprii: 0,23 lei;
2. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: 2,05%;
3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 54,2%;
4. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie: 100%;
5. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul subvenţiilor: 0%;
6. Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor, din care:
- La Sediul central: 560;
- Filiale: 20;
- Altele, în cadrul bibliotecilor publice locale comunale: 27.
7. Numărul beneficiarilor, din care:
- Utilizatori înscrişi: 43604;
- Utilizatori activi: 25062;
- Vizitatori/zi: 2800;
- Utilizatori la distanţă: 347404;
- Frecvenţă (nr. vizite): 656088;
- Altele:
- Documente eliberate: 497349;
- Număr documente consultate la sala de lectură: 143097;
- Număr documente împrumutate la domiciliu: 497294;
- Număr documente eliberate pe zi: 1958;
- Împrumut interbibliotecar: 55 documente ca furnizor.
8. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.:
- Seminarii: 6;
- Sesiuni /congrese: 7;
- Conferinţe naţionale/internaţionale: 4;
- Programe /Festivaluri internaţionale: 3;
- Aniversări culturale: 23;
- Lansări de carte: 33;
- Târguri de carte: 3.
9. Proiecte realizate ca partener/coproducător:
- EdLocal;
- Biblionet;
- Cartea călătoare;
- Lives.Ro; Istoria presei; Ghidul Național de Catalogare.
10. Indicele de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate publicului (la sediu):
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- Frecvenţa medie pe loc la Sala de lectură: 189;
- Frecvenţa medie pe loc la Sala de periodice: 903;
- Frecvenţa medie pe loc la Sala de Referinţe/Internet: 2293;
- Frecvenţa medie pe loc la Sala de Multimedia : 435;
- Frecvenţa medie pe loc la Filiala 1 – Sala de lectură: 1443;
- Frecvenţa medie pe loc la Filiala 1 – Referinţe/Internet: 2040;
- Frecvenţa medie pe loc la Filiala 4 – Sala de lectură: 762;
- Frecvenţa medie pe loc la Filiala 4 – Referinţe/Internet: 2302.
11. Apariţii în presa de specialitate:
- Locală: 570;
- Naţională: 16.
12. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari prin:
- Studiu direct;
- Interviu de referinţă;
- Rapoarte statistice;
- Sondaj/chestionar sociologic – 6/ an;
- Anchetă sociologică – 12/ an;
- Analiză privind achiziţionarea de documente.
13. Perfecţionarea personalului:
- Numărul de angajaţi care au urmat forme de perfecţionare: 60.
- Durata şi tipul cursului:
- Drepturile de autor în organizaţiile culturale – 5 zile;
- Formator – 10 zile;
- Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă – 5 zile;
- Restaurator bunuri culturale – 10 zile;
- Protecţia patrimoniului cultural în situaţii speciale – 5 zile;
- Utilizarea Internetului – 5 zile;
- Tehnologia Informaţiei şi Managementul Centrului de Internet de bibliotecă – 5
zile;
- Bazele serviciilor Noi de Bibliotecă – 10 zile.
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Biblioteca V. A. Urechia Galaţi,

Consiliul Judeţului Galaţi,

Reprezentant legal,

Preşedinte,

_______________

_______________

