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Colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia” cuprind 829310 u.b. (unități de bibliotecă: cărți, periodice,
manuscrise, partituri, documente audio-video, fotografii, hărți, stampe etc., înregistrate până la data de 31
decembrie 2013). În anul de raportare, Biblioteca „V.A Urechia”, şi-a îmbogăţit colecţiile cu un nr. de
31.290 u.b., reprezentând o creștere faţă de anul precedent cu un număr de 2.153 u.b. Au fost adăugate în
anul 2014 peste 8000 de titluri de monografii, periodice şi documente care fac obiectul colecţiilor speciale.
Pe lângă accesul la colecțile pe care le deține, oferă servicii de referințe, acces gratuit la Internet,
servicii de împrumut național și internațional, prin intermediul sediului central și al celor 4 (patru) filiale.
De asemenea, au fost puse la dispoziție, contra-cost, conform HCJ 11/30 ian. 2014, spații pentru
derulare activități publice (conferințe, prezentări, lansări), spații expoziționale, spații multifuncționale și
spații de formare profesională.
Realizarea de studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative şi
calitative efectuate în perioada raportată.
I. Măsurătorile și indicatorii principali de performanţă care ilustrează activitatea cu
utilizatorii/beneficiarii serviciilor Bibliotecii pe anul 2014:


Vizite la bibliotecă = 1.024.424 din care:
- vizite directe la bibliotecă = 572.507
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- vizite la distanță = 451.917, din care:
- Vizite prin servicii telefonice, fax, poștă = 328
- Vizite virtuale via Internet = 448.789
- Servicii organizate în exterior (nr. Vizite) = 2.800
* indicatorii de mai sus nu cuprind datele din mediul virtual: conturile de Facebook ale Bibliotecii BVAU și
Serviciului Referințe, contul de Google + = 876.663


Număr de vizite directe la bibliotecă pe zi = 2.022



Utilizatori activi = 26.189



Număr de utilizatori nou înscriși/2014 = 9.096



Total utilizatori înscriși (2010-2014) = 44.140



Număr de documente tranzacționate prin sistemul informatizat TINLIB = 423.991



Număr total de documente eliberate = 547.037



După categoria documentelor s-au eliberat:


Cărți = 249.120 (58,75%)



Periodice = 86.496 (20,40%)



Număr de documente eliberate pe zi = 1.933



Număr total de documente intrate în 2014 = 31.290



Număr total de apariții în presă referitoare la activitatea bibliotecii = 581



Număr total de activități culturale organizate = 892



Număr total de participanți la manifestări = 94.072



Număr de voluntari: 121
 Populația municipiului – 293.518
Utilizatori înscrişi în anul 2014, categorii după studii:
După studii

2013

Evidenţa cititorilor

2014

înscrişi 2014
Fără studii

1.658

25,22% ▲

18,22%▼

Studii gimnaziale

2.141

23,18%

23,53%▲

Studii profesionale

373

4,45% ▲

4,10%▼

2.432

26,05%

26,73%▲

Studii postliceale

337

3,24%

3,70%▲

Colegiu

51

0,49%

0,56%▲

1.728

14,78% ▼

18,99%▲

Studii liceale

Studii universitare

2

Studii postuniversitare
Total

376

2,56% ▼

4,13%▲

9.096

100,00%

100,00%

Din analiza utilizatorilor înscrişi în anul 2014 beneficiarul principal al serviciilor de informare şi
educare rămâne în continuare cel din mediul educaţiei formale (elev/student, cadru didactic – cca 55 %), este
de vârstă tânără (între 14 - 25 ani – cca 42 %) şi preferă lectura de informare şi documentare, în special
bibliografia şcolară.
Chiar dacă se înregistrează o uşoară scădere a procentului de utilizatori înscrişi din totalul populaţiei
faţă de anii anteriori, aceasta poate fi justificată prin scăderea numărului populației județului constatată la
ultimul recensământ. Totuși, numărul noilor înscrişi a fost mai mare decât cel estimat (peste 8.500) şi
constatăm că a crescut frecvenţa cu care aceştia apelează la serviciile bibliotecii şi păstrarea cifrei numărului
de documente împrumutate.
În cadrul împrumutul interbibliotecar de publicații (ILL) se înregistrează următoarele date:


BVAU – beneficiar:
Am înregistrat un număr de 49 cereri de la utilizatorii proprii, cu 160 titluri solicitate, din care am

obţinut 107 de titluri prin poştă, 11 prin transmisie electronicã şi 1 copii xerox.; un nr. de 14 titluri existau în
colecţiile proprii şi nu au necesitat acest serviciu. Procentul de satisfacere a

solicitărilor

prin

acest

serviciu este de 83,1 %.


BVAU – furnizor:
Am primit un număr de 19 cereri în care se solicitau 35 titluri; din acestea am furnizat 15
titluri prin poştă și 12 copii scanate trimise electronic;



De asemenea pe lista de discuţii Biblos, sau din alte surse, au venit diverse solicitări, astfel
încât numărul de referinţe electronice este de 839;



Bugetul total cheltuit pe 2014, reprezentând contravaloarea taxelor poştale pentru restituirea
documentelor împrumutate prin ILL, este de 325,28 lei.

Se constată o scădere a numărului de documente solicitate şi obţinute prin împrumut interbibliotecar faţă de
anul 2013, dar este comparabil cu anul 2012; procentul de satisfacere a solicitărilor făcute de utilizatorii
bibliotecii prin acest serviciu este de 83,1 %.

Anul

BVAU - beneficiar

Procent de
satisfacţie

Nr. cereri

Nr. titluri

Obţinute prin:
poştă

e-mail

Xerox
3

2013

80

270

160

47

5

93,33

2014

49

160

107

11

1

83,1

În ceea ce priveşte serviciul de împrumut interbibliotecar pe care l-am practicat ca furnizor de
documente la solicitările bibliotecilor din ţară, se înregistrează o creștere ușoară a numărului de titluri
solicitate față de 2013 și cu un procent de satisfacţie de 83,9 % pentru documentele furnizate.
Referitor la difuzarea documentelor, se constată că cel mai mare număr de documente rămân, în
continuare, cele de tip carte, 58,75 % din total. Dupa criteriul conținutului, predomină literatura beletristică
(30,14%), care împreună cu lingvistica, critica și istoria literară ajung la 33,34 % din total documente
consultate.
În urma centralizării cererilor simple de informaţii din diverse puncte ale Bibliotecii au rezultat următoarele date:
Cereri de informaţii
Pupitrul
de
referinţe

Sala de
Lectură

Biroul de
informare
bibliografică

În persoană

23.232

25.432

56

1.658

Prin telefon

1.294

61

25

Prin
messenger

-

-

Prin e-mail

-

-

TOTAL

Biroul
Filiala 1
Referinţe
electronice şi
internet

Filiala 2

Filiala 4

34.814

4.096

43.248

132.536

476

2.347

445

1.041

5.689

42

259

-

358

426

1.085

56

596

-

425

164

1.241

Total centralizare cereri informaţii

140.551

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

Biroul de
informare
bibliografică

TOTAL

Biroul
Filiala 1
Referinţe
electronice şi
internet

Filiala 2

Filiala 4

În persoană

51.620

34.746

209

1.494

33.332

3.649

1.355

126.405

Prin telefon

2

46

30

397

1.530

251

157

2.413

Prin messenger

-

-

257

231

-

106

153

747

4

Prin e-mail

-

867

90

370

-

185

Total centralizare tranzacţii de referinţe

73

1.585

131.150

Aceste cifre indică un grad mare de solicitare a serviciilor de către utilizatori.
I.1. Modalităţi de cunoaştere a categoriilor de utilizatori prezente în Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia”:
a) observaţia directă – exersată în procesul comunicării directe utilizator – bibliotecar;
b) interviul de referinţă – prin acest tip de comunicare se obţin informaţii care conturează profilul
individual al utilizatorului şi nevoile sale de informare;
c) rapoartele statistice - acestea oferă informaţii asupra structurii şi mărimii categoriilor după
statutul ocupaţional, după studii, vârstă, naţionalitate şi sex, asupra preferinţelor de lectură pentru
documente după conţinut (domeniu al cunoaşterii) sau tip de obiect (carte şi periodic pe suport
tradiţional sau electronic, CD-uri, DVD-uri, copii etc);
d) chestionarul - prin această metodă bibliotecarul ia la cunoştinţă de necesităţile culturale ale
comunităţii.
În ceea ce priveşte aplicarea de chestionare, în anul 2014 s-au realizat:


prospectarea pieţii pentru identificarea de noi posibilităţi pentru oferirea unor noi servicii

pentru public, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor existente, prin distribuirea unor chestionare
la sediul bibliotecii pentru a obține gradul de satisfacție al publicului privind serviciile bibliotecii;


realizarea rapoartelor trimestriale privind gradul de satisfacţie a utilizatorilor;



conceperea şi distribuirea unor chestionare la Festivalul Național AXIS LIBRI pentru a afla

părerea participanților în cadrul festivalului pentru a cunoaşte interesul utilizatorilor faţă de
serviciile pentru public precum și despre Festival.
II. Programele/proiectele instituţiei:
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat în anul 2014 un total de 892 manifestări culturale
(356 fiind expoziţii tematice), prin forţe proprii sau în colaborare cu diferite organizaţii. Evenimentele au
fost organizate atât la sediul central, la filiale cât şi în spaţii non-formale (Anexa).
La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de 94.072
persoane la care se adaugă 572.507 vizitatori direcţi la Bibliotecă şi Filiale.
Apariţii în mass-media scrisă locală şi centrală: în anul 2014 au fost înregistrate 425 articole
referitoare la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă. În mass-media audio şi vizuală au fost un
număr de 55 de apariţii, de regulă ale Conducerii instiţiei.
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 (filiale deschise la Reni, Ismail – Ucraina şi
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Giurgiuleşti, Cahul, Chişinău și Comrat – Republica Moldova; Filiala 2 „Paul Păltănea“ din cartierul
Aeroport, iar Filiala nr. 5 „Hortensia Papadat-Bengescu” din Galaţi este în curs de amenajare).
Alte două proiecte, care şi-au propus promovarea culturii vii, dar şi a moştenirii culturale locale
s-au bucurat de un real succes, reafirmând rolul Bibliotecii de centru cultural al urbei.
1) Proiectul brandului cultural „Axis Libri“
În cadrul brandului Axis Libri au fost realizate şi promovate următoarele produse cu acelaşi nume:


Revista culturală – Axis Libri; conținut enciclopedic, articole de specialitate, recenzii,
dezbateri, interviuri; s-au realizat numerele 22-25;



Salonul literar Axis Libri; această manifestare cultural-artistică şi-a propus ca în fiecare zi
de joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, recitaluri
de muzică şi poezie etc; în anul 2014 au fost organizate 21 de ediții;



Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri - târgul de carte out-door;

Biblioteca„V.A. Urechia“în parteneriat cu Editura Eikon, sub patronajul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional,cu sprijinul Consiliului Judeţului, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului
Galaţi, Universităţii „Dunărea de Jos”, Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Inspectoratului Şcolar,
Palatului Copiilor şi în colaborare cu instituţiile de cultură: Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul
Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Casa de
Cultură a Sindicatelor şi Casa de Cultură a Studenţilor a organizat în perioada 20 - 24 mai 2014, în spaţiu
neconvenţional (zona pietonală dinspre Elice), a ș a s e a ediţie a Festivalului Naţional al Cărţii
„AXIS LIBRI“, la care au fost prezente produsele literare a peste 200 de edituri din ţară şi străinătate; În
anul 2014 au participat o serie de personalități cum ar fi: Nicolae Melinescu, dr. Pavel Abraham, dr.
Nicolae Dobrovici-Bacalbașa etc.


Editura Axis Libri, prin care s-au publicat în anul 2014 - 6 titluri de seriale ale bibliotecii, un
număr de 25 de monografii în limba română și 2 în limba engleză;



Librăria Axis Libri, prin care se difuzează aparițiile editoriale proprii.

2) Proiectul „Oameni în memoria oraşului Galaţi“
Proiectul, care va continua şi în anii următori, s-a concretizat concretizat în realizarea de fişe
biobliografice şi în elaborarea unui volum cu date biobibliografice şi reproduceri după documente iconografice despre
personalităţile gălăţene aniversate în anii 2012-2013.
Pe lângă acestea, Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte punctuale, specializate cu parteneri
locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a asociațiilor și organizaţiilor non-guvernamentale, care
subscriu misiunii Bibliotecii, respectiv promovarea lecturii, a studiului şi cercetării. Urmare a bunelor
relaţii existente în urma semnării protocoalelor de colaborare cu instituțiile de educație și partenerii
culturali din diverse alte domenii, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat, ca în fiecare vară, pe
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timpul vacanţei, Clubul de vacanță cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor; Cafeneaua culturală;
BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah sportul minţii!, 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 aproximativ 3.500. Totodată, de un succes deosebit s-a bucurat Tabăra de creație Axis
Libri, desfășurată în cadrul proiectului Biblioteca Estivală.
3) 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.
4) Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Pregătire Profesională.
Finanțator: Fundația IREX România, cu finanțare de la Fundația Bill & Melinda Gates
În cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați a fost creat „Centrul Regional de Pregătire
Profesională” ca ultimă acțiune a Programului „Biblionet” susținut de Fundația IREX. La nivel național au
fost alese cinci biblioteci (București, Deva, Brașov, Cluj și Galați) care vor avea rol de centre de învățare
atât pentru bibliotecarii din instituție, bibliotecarii din bibliotecile din județ, bibliotecarii din județele
arondate, cât și pentru utilizatorii Bibliotecii, orice utilizator al Bibliotecii sau potenţial utilizator care
dorește să parcurgă o formă de pregătire profesională. Pentru existența Centrului Regional de Pregătire
Profesională au fost impuse câteva condiții din partea Fundației IREX:
1. Înființarea centrului a plecat și de la voința managementului de a crea un serviciu de calitate pentru
formare pe diverse nevoi;
2. Înființarea Centrului Regional de Pregătire Profesională ca departament de sine stătător în
organigrama instituției, cu un post dedicat - un bibliotecar cu competențe/ certificate abilități de formator;
3. Biblioteca a obținut certificatul de acreditare ca furnizor de cursuri de formare, de la organismele
competente - Autoritatea Națională pentru Calificări; a fost obținută acreditarea și certificarea pentru cursul
de perfecționare de Formator, cod COR 242401;
4. Susținerea a cel puțin o serie de cursuri de Formator cu acreditare (27 - 31 octombrie 2014). Pentru prima
serie de formare a fost selectată soluția ca 10 bibliotecari din județul Galați să urmeze acest curs; examenul
de certificare și atestare conform metodologiilor în vigoare a fost susținut în data de 10 decembrie 2014. Ca
urmare a întrunirii condițiilor impuse prin proiect, Fundația IREX a susținut financiar costurile pentru
acreditare, costurile legate de materialele de curs și urmează ca în cursul anului 2015, Centrul Regional de
Pregătire Profesională al Bibliotecii „V.A. Urechia” să fie dotat cu echipamente IT în valoare de 9000 de
dolari.;
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5) Organizarea unui nou curs pentru utilizatori în cadrul bibliotecii: ”Curs de iniţiere în utilizarea
calculatorului şi a Internetului pentru vârstnici”: În cursul anului 2014 au fost iniţiaţi 25 cursanţi, pe
parcursul unei săptămâni fiecare, numai trei serii de cursanți.
II.1. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei.
Alte proiecte în derulare la care Biblioteca a intrat relativ recent şi care vizează utilizarea
tehnologiilor moderne sunt:
a) Programul Biblionet, finanţat de Fundaţia Bil & Melinda Gates şi derulat de IREX în
România, are ca scop facilitarea accesului gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci
publice moderne în România.
Valoarea totală a Proiectului pentru Judeţul Galaţi în perioada 2009-2014: 2.100.000 RON
Biblionet a fost un program de finanțare care a fost derulat și implementat pe parcursul a 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 România, Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autoritățile locale și naționale și bibliotecile
din țară. 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



Promovarea valorii bibliotecilor pentru comunitate



Asigurarea sprijinului guvernamental
Acest proiect s-a derulat începând cu anul 2009 şi până la sfârşitul anului 2014, iar toate bibliotecile

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.
În cadrul programului Biblionet au fost dotate cu echipamente IT 80 biblioteci publice locale
(incluzând aici şi sediul central al BVAU şi filialele acesteia) și au fost instruiți 105 bibliotecari în
Tehnologia Informaţiei şi Servicii noi de bibliotecă, rezultând astfel o investiție de 2.100.000 lei la nivelul
județului;
b) 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
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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 proiectului 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;
c) Biblioteca Estivală, proiect în colaborare cu Consiliul Local Galați, reprezintă o soluție ”extra muros”
de a oferi gălăţenilor accesul la servicii de lectură, informare şi recreere, oferite în regim de filială (punct de
servicii) a Bibliotecii „V.A. Urechia“, într-un spaţiu special amenajat în incinta Parcului „Mihai Eminescu“,
în perioada 15 iunie - 15 septembrie 2014. Programul de funcţionare a fost stabilit pentru intervalul orar
9:00 - 21:00. Beneficiarii prioritari ai acestui proiect au fost copiii şi tinerii, care au avut posibilitatea de a
participa la Tabăra de creaţie „Axis Libri“, constituită pe trei categorii de interes: beletristică, pictură şi
fotografie. Au fost asigurate facilităţi pentru jocuri de şah, rummy, multe surprize atractive, precum și
programul Serile Folk Axis Libri – concert susținut de tinerii folkiști, în fiecare zi de miercuri între orele 1719. S-a înregistrat un număr de cca 20.000 participanți din categoriile vizate și nu numai.
d) Cluburile de vacanță, proiect multianual desfășurat în perioada vacanței de vară și ocazional în cursul
anului școlar, adresat pentru două categorii de vârstă: copii și adolescenți, au fost organizate de secțiile de
împrumut la domiciliu pentru copii și adulți. În anul 2014, activitatea cluburilor s-a desfășurat preponderent
în spațiile din afara sediilor bibliotecii: la Biblioteca Estivală din Parcul central Mihai Eminescu sau pe
faleză. S-au înregistrat cca 3.500 de participanți la Clubul de vacanță cu cele cinci componente: Clubul
Curioşilor; Cafeneaua culturală; BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah sportul
minţii!
e) Proiectul Raftul cu inițiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci.
Promotor: ANBPR și Asociația PROVOBIS - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat
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Parteneri: ONG -uri (Fundaţia „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar „La Vale”, Liceul Tehnologic de
Marină, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”), instituții publice (DGASPC – Centrul de zi „Alzheimer”), AJOFM
Galați etc.
Misiunea: Programul de voluntariat își propune să strângă noi utilizatori prin diversificarea ofertei
serviciilor bibliotecii și crearea unor oportunități de dezvoltare profesională și personală, promovând nondiscriminarea, toleranța și accesul neîngrădit la informație.
Scopul: Dezvoltarea unui management performant al activității de voluntariat în Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia”, utilizând metode și instrumente noi, adaptate la specificul instituției, la necesitățile sale și ale
beneficiarilor.
Obiectivele programului de voluntariat „BVAU - Star voluntar”:


Realizarea unui Serviciu de Informare pentru Orientare în Carieră şi Dezvoltare Personală pentru

persoanele între 18 şi 35 de ani, cu implicarea voluntarilor (cu sprijinul Centrului Regional de Dezvoltare
Profesională);
Crearea unui Centru Regional de Informare pentru Voluntariat în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” până la
data de 1 martie 2015.
f) Proiectul „Prevenirea Conflictului în școală”
Parteneri: Centrul de Mediere „ALFA”, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, Inspectoratul Școlar
Județean, centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați.
Colaboratori: Liceul Teoretic „Dunărea”, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Școala gimanzială nr. 20,
Școala gimanzială nr. 16, Școala „Sfinții Împărați”, Școala gimnazială nr. 9 (structura Școlii Gimnaziale nr.
5).
Obiective:


realizarea de activități educative care vizează informarea elevilor, cadrelor didactice asupra dreptului

și procedurii de mediere privind conflictele din mediul școlar;


informarea despre posibilitatea soluționării conflictelor din sistemul de învățământ prin cooptarea

mediatorilor profesioniști, a psihologilor școlari, a cadrelor didactice etc;


stimularea interesului pentru lectură, pe tematica medierii, prin promovarea de proiecte cu școli și

organizații interesate;


dezvoltarea competențelor de informare, documentare și comunicare a școlarilor.

g) Proiectul de promovare a lecturii: Bătălia cărților
Biblioteca a implementat acest proiect care este un concurs național de lectură, în parteneriat cu
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (filiala Galați).
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Scopul proiectului: stimularea și motivarea lecturii în rândul copiilor și adolescenților, promovarea
literaturii pentru aceste categorii de public prin organizarea unui cadru concurențial – concurs cu premii.
Obiectivele proiectului au fost:


popularizarea cărţilor de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor;



familiarizarea participanţilor la concurs cu regulile de lectură şi de întocmire a unei fişe de lectură;



însuşirea de către participanţii la concurs a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare,

capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris şi oral
în cadrul unei dezbateri.
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 acestora menținându-se la un nivel ridicat. S-a încheiat un număr
de 79 de protocoale de colaborare cu diverse instituţii precum şi un număr de 62 de proiecte educaţionale.
II. 2 Proiecte/programe sub egida Euroregiunea „Dunărea de Jos”
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.
Din cărţile provinite din donaţiile pe care le-a primit Biblioteca în cadrul campaniei organizată cu
ocazia Zilei Bibliotecarului, 23 aprilie, Zilelor Bibliotecii, 11-15 noiembrie, precum și din diverse donații
de la persoane private, în cursul anului 2014 Biblioteca „V.A Urechia” a donat aproximativ 2000 u.b. catre
bibliotecile din Republica Moldova – filialele existente, precum și la școlile și liceele din Republcia
Moldovas; cea mai recentă deplasare a fost efectuată împreună cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” și
Liga Studenților Basarabeni când au donat peste 1500 de cărţi în Cahul, Liceele „Mihai Eminescu“ şi „Ion
Vodă“ precum şi la Biblioteca Raională din Cahul și la Liceul „D. Cantemir“ şi Liceul „Vasile Alecsandri“
din Colibaşi, si 7800 u.b. catre bibliotecile comunale.
a) Filiale externe existente în Republica Moldova:
 Filiala «Urechia» a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova Chişinău - Republica Moldova
(septembrie 2010);
 Filiala «Urechia» a B ibliotecii Raionale Cahul - Cahul – Republica Moldova (septembrie 2010);
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 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 (aprilie 2013).
b) Filiale externe existente în Ucraina


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



Filiala «Urechia» în cadrul catedrei de filologie și limbi romanice a Universității de Științe
Umaniste din Izmail – Ucraina.
În prezent sunt în derulare demersurile necesare pentru deschiderea Filialei «Urechia» în cadrul

Bibliotecii Naționale de Științe din Odesa precum și la Colibași, în Republica Moldova.
III. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
S-a înregistrat o participare susţinută la manifestările ştiinţifice ale profesioniştilor din domeniu
(conferinţe ale asociaţiilor profesionale, participarea la proiecte de lucru pe secţiuni de specialitate, de ex.
Lives.ro şi organizarea de colocvii şi întruniri profesionale cu bibliotecari din judeţ sau din ţară cu prilejul
Zilei Bibliotecarului sau al Zilelor Bibliotecii).
Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la activităţile de tip asociativ s-au soldat cu
primirea de diplome şi premii atât pentru instituţie, cât şi pentru reprezentanţii acesteia.
Participarea la târguri (la ediţii anuale Bookfest, Librex, Gaudeamus), la saloane internaţionale de
carte (Iaşi, Chişinău), au prilejuit promovarea instituţiei, a autorilor gălăţeni, schimburile de idei şi publicaţii
cu alţi parteneri culturali, indiferent de graniţele formale.
Organizarea târgului naţional de carte şi a salonului sub denumirea ”Axis Libri”, precum şi
participarea la Târgul Gaudeamus, a propulsat Biblioteca ”V.A. Urechia” în poziţia de principal promotor al
culturii scrise la Dunărea de Jos.
Biblioteca „V.A. Urechia” a participat la conferințele și evenimentele organizate de cele două
asociații profesionale, ANBPR şi ABR, după cum urmează:
- 15 – 17 mai 2014 - Conferinţa BiblioPublica a ANBPR cu tema „NOVA BIBLIOTHECA – Provocări și
tendințe în bibliotecile publice” la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița Năsăud, ce a vizat
dezvoltarea și repoziționarea bibliotecii publice ca principal facilitator de cunoaștere la nivelul comunității.
Au participat doi reprezentanţi din Biblioteca „V.A. Urechia”;
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- 9 – 11 octombrie 2014 - Conferința Națională BiblioNEXT a ANBPR cu tema „Bibliotecile publice
motorul dezvoltării durabile a comunităților”, la Biblioteca Județeană „Christina Tell” Tg. Jiu. Au participat
4 bibliotecari;
- 3 – 5 septembrie 2014 - Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) cu tema
„Bibliotecile – Acces Deschis la Educaţie şi Cultură”, la Cluj Napoca unde au participat 5 bibliotecari.

IV. Perfecţionarea personalului și dezvoltarea profesională
C ursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului:
Pregătirea profesională a bibliotecarilor este un proces continuu şi se realizează prin:


studiu individual;



participări cu lucrări şi intervenţii la dezbateri cu ocazia diverselor întâlniri profesionale - schimburi

de experienţă, manifestări omagiale etc.


dezbateri pe microcolective, de regulă în aria birourilor specializate, pe diverse aspecte întâlnite în

activitatea practică;


parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională organizate de

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Profesională de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor la
Bucureşti şi ANBPR; Salariaţii noştri, au participat la următoarele cursuri:
1.

Management cultural (I);



Bazele Biblioteconomiei (II);



Marketingul serviciilor de bibliotecă;



Managementul resurselor umane şi salarizarea personalului bugetar;



Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă;



Advocacy şi Politici publice;



Statistică şi evaluare a serviciilor de bibliotecă;



Prelucrarea informaţiilor în format UNIMARC (I – II);



Conservarea colecţiilor.

La cursurile menţionate au participat 25 bibliotecari din Biblioteca Judeţeană.
Bibliotecarii care au primit donaţii prin programul Biblionet au participat la cursuri pe următoarele teme:
1.

Cum să învăţăm online (atelier de instruire în utilizarea platformei de învăţare www.ebiblioplus.ro): la

T. Vladimirescu (august), Tg. Bujor (martie), Vânători (septembrie).
2.

Cum să promovăm biblioteca în mediul online: la Ghidigeni (iunie), Sl. Conachi (iulie)
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3.

Bune practici în noi servicii de bibliotecă la: Tecuci (aprilie)
La sfârşitul anului 2014 a avut loc cursul de instruire în utilizarea noului Program de bibliotecă

TinREAD, la care au participat toţi bibliotecarii din Biblioteca Judeţeană.
V. Măsuri luate în urma controalelor, auditării interne sau alte organisme de control
În cursul anului 2014 au fost efectuate următoarele controale:
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență a efectuat un control prin care a dispus un set de măsuri privind

documentația PSI, scenariul de securitate la incendiu, evaluarea riscului de incendiu și a instrucțiunilor
specifice pentru fiecare post; documentația se va întocmi de către firmă specializată și avizată PSI;
2. Inspectoratul de Poliție al județului Galați, Serviciul de Ordine Publică a efectuat un control pentru
verificarea tuturor aspectelor privind respectarea prevederilor Legii 333/2003 modificată, HG 301/2012
privind securitatea obiectivelor și HG 935/2007 inclusiv a zonelor de păstrare și depozitare a bunurilor de
patrimoniu național și respectarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale societăților specializate
de pază și protecție, a modului de angajare a personalului cu atribuții de pază și a altor aspecte de interes
polițienesc. Pentru evitarea înregistrării unor evenimente negative privind securitatea obiectivelor în anul
2015 se va întocmi Analiza de risc privind securitatea fizică a persoanei; documentația se va elabora de un
evaluator autorizat;
3. Biroul Audit Public Intern al Consiliului Județului Galați a efectuat o misiune de audit a activităților
financiar contabile, achiziții publice și resurse umane pentru anul 2013; se va urmări aplicarea
recomandărilor formulate prin Raportul de audit intern nr 6863 din 11.08.2014;
5. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial (S.C.M.) al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați va întocmi Planul strategic al
Bibliotecii structurat conform prevederilor Ordinului 946/2005 modif.; va actualiza Programul de dezvoltare
a SCM conform recomandărilor prevăzute în Raportul de audit; se vor stabili acțiunile și activitățile pentru
realizarea obiectivelor, se va completa Registrul riscurilor cu riscuri specifice pentru fiecare compartiment,
se vor elabora de către fiecare compartiment rapoartele trimestriale și anuale privind stadiul implementării
standardelor de control intern, măsurile dispuse; fiecare compartiment va completa chestionarul de
autoevaluare a stadiului de implementare a SCM, prevăzut în Ordinul 946/2005 și va certifica asumarea de
către conducătorul de compartiment, a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta până
la data de 20 ale ultimei luni a trimestrului.
VI. Situaţia economico-financiară a instituţiei:
VI.1. Execuţia bugetară la 10 luni:
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Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” conform prevederilor Legii 334/2002 este instituție publică, cu
finanțare prin subvenții de la bugetul local al Consililui Județului Galați și venituri proprii.
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 10 luni
Pentru anul 2014 conform prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli buget local - atât la partea
de venituri cât şi la partea de cheltuieli s-au alocat 4.095.000 lei , din care:

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:

4.060.000 lei, din care:

Cheltuieli curente 4.064.000 lei, din care:


Cheltuieli cu personalul:

2360.000 lei;



Bunuri şi servicii:

1.704.000 lei;

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 35.000 lei, din care:
Cheltuieli de capital

35.000 lei.

Execuţia cheltuielilor BVC buget local se prezintă astfel:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:
Cheltuieli curente :

4.049.240 lei , total din care:

Cheltuieli de personal:

2.356.633 lei;

Cheltuieli bunuri şi servicii:

1.692.607 lei;

La titlul I plăţile totale pentru cheltuieli cu personalul au fost de 2.356.633 lei, respectiv 99,86 %
din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie , după cum urmează:
- LEI 10

CHELTUIELI DE PERSONAL

01

Cheltuieli cu salariile în bani

02

1.873.451

10.01.01

Salarii de bază

03

1.661.787

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

16

4.091

10.01.30

Alte drepturi salariale în bani

32

207.573

Contribuții

71

483.182

Contribuții de asigurări sociale de stat

72

371.512

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

73

9.283

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de
sănătate

74

96.517

10.01

10.03
10.03.01

2.356.633
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10.03.04

Contribuții pentru asigurările de
accidente de muncă și boli
profesionale

75

2.960

10.03.06

Contribuții pentru concedii și
indemnizații

77

2.910

La titlul II Bunuri şi servicii plăţile totale au fost 1.692.607 lei, respectiv 99,33 % din creditele
aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
- LEI TITLUL II BUNURI SI SERVICII
(cod 20.01 la 20.30)

20

1.692.607

20.01

857.011

Furnituri de birou

20.01.01

6.201

Materiale pentru curatenie

20.01.02

39.878

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

175.369

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.781

Carburanti si lubrefianti

20.01.05

12.049

Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet

20.01.08

39.466

Bunuri si servicii (cod 20.01.01
la 20.01.30)

Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru întretinere
si functionare
Bunuri de natura obiectelor de
inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.01.09
20.01.30
20.05

166.451
153.653
15.249

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.249

20.06

18.371

Deplasari interne, detaşări, transferări

20.06.01

18.347

Deplasari în străinătate

20.06.02

24

20.11

456.138

Consultanta si expertiza

20.12

13.296

Pregatire profesionala

20.13

26.720

Deplasari, detasari, transferari
(cod 20.06.01+20.06.02)

Carti, publicatii si materiale
documentare

Protecţia muncii

20.14

0
16

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la
20.30.30)
Vărsăminte de PJ pentru persoane cu
handicap

20.30

11.879

20.30.30

11.879

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:
La „Cheltuieli de capital”:

32.910 lei.

La titlu XII active nefinanciare plăţile totale au fost de 32.910 lei, respectiv 94,02 % din creditele
aprobate cu această destinaţie, din care:
La „Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)” plăţile totale au fost de 32.910

lei, respectiv

94,02 % din creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
Dotări Independente


10 staţii de lucru staţii de lucru cu sursa neîntreruptibilă de curent, SO Windows 7
Execuţia BVC Venituri proprii

se prezintă astfel:

Venituri:


realizat

12 luni: 34.206 lei ( 68,41% față de prevederile BVC );

Cheltuieli:
S-au achiziţionat cărţi în valoare de 34.333 lei, din care:


din disponibil excedent anii precedenţi de:



din încasările anului 2014 de :

127 lei;
34.206 lei.

III. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat

La data de 30.12.2014 rezultatul patrimonial al exerciţiului reprezintă un deficit în
valoare de

3.144. 817 lei, calculat astfel:

• Total venituri operaţionale

170.827 lei

• Total cheltuieli operaţionale

3.315.644 lei

Rezultatul din activitatea operaţională (deficit)

3.144.817 lei

• Total venituri financiare

0 lei

• Total cheltuieli financiare

0 lei

Rezultatul din activitatea extraordinară (deficit)

0 lei
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3.144.817 lei

Rezultatul patrimonial al exerciţiului (deficit)

VI.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:
Nr. Programul
Tipul proiectului
crt.
1
Programe culturale și Proiecte mici
educaționale

3

Deviz
Deviz realizat
estimat
15.000
5.750

Proiecte mici

2. Ziua
Bibliotecarului – 23
aprilie

10.750

8.500

Proiecte mici

3. Ziua Bibliotecii noiembrie

16.500

1.850

Proiecte mici

4. Zilele Cărţii pentru
Copii - iunie

6.050

3.675

Proiecte mici

5. Cluburi de vacanţă
–iunie/ august

2.200

1.850

Proiecte medii

6. Manifestări
culturale,
microexpoziţii,
evenimente culturale
etc.
7. Festivalul Naţional
„Axis Libri“

66.000

50.200

200.000

180.000

Proiecte mari
2

Denumirea
proiectului
1. Salonul Literar
„Axis Libri“

Proiecte mici

8. Protecţia muncii,
sănătatea şi securitatea
muncii

1.000

609,74

Proiecte mici

9. Consultanţă şi
expertiză

25.000

21.928

Proiecte medii

10. Evaluare a
documentelor de
colecţii speciale

20.000

7.000

Programe ştiinţifice şi Proiecte medii
de dezvoltare
organizaţională:

11. Achiziţie tehnică
de calcul şi dotări
independente (server,
calculatoare)

35.000

32.910

12. Biblionet

18.530

18.530*

Proiecte mici

13. Ghidul Lives-Ro

2.484

0

Proiecte mici

14. Cartea călătoare

425

425

Programe
investiţionale şi de
securitatea muncii:

:

Proiecte medii

18

4

Proiecte mici

15. Biblioteca Estivală

20.000

7.540

Proiecte mici

2.150

2.150

Programe editoriale Proiecte medii

16. Consfătuiri
bianuale
17.Editare monografii

4.600

4.500

Proiecte medii

18.Editare periodice

4.000

3.500

Total: 4 tipuri de program Total:
18 proiecte
- 11 proiecte mici
- 6 proiecte medii
- 1 proiect mare

Total:

Total:

449.689,00

350.917,74

* Costul total la finalul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile neeuropeene se ridică la
2.100.000 lei.
** La aceste costuri nu sunt incluse cheltuielile realizate pentru funcționarea filialelor, care s-au
ridicat la 486.609,00 lei, defalcate după cum urmează:
Nr. crt.
1

Cheltuieli de funcţionare

Valoare/an

Utilităţi: curent electric, apă rece, canalizare, energie 45.942,70 lei
termică, cheltuieli de întreținere spații

2

Chirie Filiala 4 și filiala 2

34.620,00 lei

3

Servicii de pază

Nu e cazul

4

Servicii de telecomunicaţii, Internet, telefonie

Abonament global BVAU

5

Service echipamente şi reţele

Abonament global BVAU

6

Abonament Bază de date legislativă

Abonament global BVAU

7

Abonament echipament xerox WC 5335 Filiala 2

17.014,85 lei

8

Colecţii filiale: carte, periodice, documente multimedia-total 389.031,46 lei
valoare completare colecții, din care:


Colecție Filiala 5

114.867,06 lei

VII. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la
proiectele incluse în acestea)
În anul 2014 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a realizat mai multe tipuri de programe,
acestea fiind continuate şi grupate astfel:
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Programe culturale şi educaţionale;



Programe de investiţii;



Programe ştiinţifice şi de dezvoltare organizaţională;



Programe editoriale.
Pe întreaga perioadă de aplicare a acestui proiect de management, programele menţionate mai sus se

vor continua şi dezvolta astfel încât să facă faţă exigenţelor proprii şi beneficiarilor instituţiei şi membrilor
comunităţii locale.
VII.1. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de
răspunsul comunităţii)
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat în anul 2014 un total de 892 manifestări culturale
(356 fiind expoziţii tematice), prin forţe proprii sau în colaborare cu diferite organizaţii. Evenimentele au
fost organizate atât la sediul central, la filiale cât şi în spaţii non-formale (Anexa).
La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de 94.072
persoane la care se adaugă 572.507 vizitatori direcţi la Bibliotecă şi Filiale
În urma acestor date statistice apreciem că, evenimentele culturale organizate de Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia“ în anul 2014 au avut un impact extrem de favorabil asupra publicului gălăţean şi
nu numai.
Din fiecare categorie putem să exemplificăm cu cele mai importante activităţi, astfel, în cadrul
programelor culturale şi educaţionale enumerăm:

A) Programe culturale şi educaţionale anuale:
Ziua Culturii Naţionale – Eminescu expresia supremă a spiritului românesc – Program de



manifestări dedicate marelui poet naţional;


Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie;



Zilele cărţii pentru Copii – Carnavalul Cărții: În căutare de talente - 1 iunie;


Clubul de vacanţă, pe timp de vară, cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor;
Cafeneaua culturală; BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah
sportul minţii!



Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri, ediția a VI-a – 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.
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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 de promovare a lecturii implementat de Biblioteca

Judeţeană „V.A. Urechia”;


Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - (săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – data

inaugurării Bibliotecii „V.A. Urechia”);


Tradiții și obiceiuri de iarnă - Expoziții și manifestări realizate în colaborare cu partenerii

culturali din Galaţi sau din ţară.

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 , prioritară fiind achiziționarea unui sistem de bibliotecă integrat;
b) Expertiza tehnică pentru reabilitare, amenajare şi întreţinere clădire, spaţii anexe, alte utilităţi conform
legislaţiei în vigoare;
c) Construcţia unei noi clădiri pentru sediul bibliotecii, care să aibă statutul de Bibliotecă Regională/
Metropolitană;
d) 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:


Biblionet – lumea în biblioteca mea. Este un program național, finanțat de Fundația Bill și Melinda
Gates, care își propune ca, prin formarea bibliotecarilor și tehnologia furnizată, să contribuie la
dezvoltarea rețelei de biblioteci publice din România. Acest proiect s-a derulat începând cu anul 2009
şi până la sfârşitul anului 2014, iar toate bibliotecile 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.
În cadrul programului Biblionet au fost dotate cu echipamente IT 80 biblioteci publice locale
(incluzând aici şi sediul central al BVAU şi filialele acesteia) și au fost instruiți 105 bibliotecari în
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2.100.000 lei la

Tehnologia Informaţiei şi Servicii noi de bibliotecă, rezultând astfel o investiție de
nivelul județului;


Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Pregătire Profesională.
Finanțator: Fundația IREX România, cu finanțare de la Fundația Bill & Melinda Gates
În cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați a fost creat „Centrul Regional de

Profesională” ca ultimă acțiune a Programului „Biblionet” susținut de Fundația
au fost alese cinci biblioteci (București, Deva, Brașov, Cluj și Galați)
învățare atât pentru bibliotecarii din instituție, bibliotecarii din
județele arondate, cât și pentru utilizatorii Bibliotecii,
utilizator care dorește să parcurgă o formă de


Pregătire

IREX. La nivel național

care vor avea rol de centre de

bibliotecile din județ, bibliotecarii din

orice utilizator al Bibliotecii sau potenţial

pregătire profesională.

Digitizarea documentelor de la Compartimentul Colecţii speciale. S-a continuat implementarea
proiectului de digitizare a documentelor de biblioteca, prin digitizarea şi arhivarea unor documente
din Colecţiile speciale, scanarea de fotografii sau a altor tipuri de documente necesare în cadrul
programului de manifestări al bibliotecii, scanări ale documentelor de bibliotecă la cererea cititorilor
şi scrierea acestora pe suport digital. Au fost scanate următoarele: Carte românească veche – 81
fişiere; Carte străină veche – 70 fișiere; Cărţi postale – 18 fişiere; Fotografii – 234 fişiere; Gravuri –
4 fişiere; Manuscrise – 74 fişiere; Arhivă – 6 fișiere; Alte tipuri – 212 fișiere.



Dezvoltarea serviciilor de referinţe la distanţă - Continuarea promovării memoriei locale prin
intermediul paginii de Facebook a Serviciului Referinţe, fiind exploatată activitatea de cercetare din
cadrul Serviciului, popularizate colecţiile de memorie locală și promovate personalităţile locale, în
acest mod fiind accentuat rolul Bibliotecii în comunitate în calitate de depozit de memorie locală,
fiind atrași membri ai comunității interesaţi de istoria locală spre bibliotecă pentru împărtăşirea
colecţiilor personale cu caracter iconografic, fiind promovate informații și manifestări de interes
pentru comunitatea locală; au fost afișate un număr de 680 de postări; pagina a înregistrat o creștere a
numărului de aprecieri cu 1030 față de sfârșitul anului trecut, ajungînd la sfârşitul anului 2014 la un
număr total de 1705 de aprecieri. Impactul postărilor pe parcursul anului 2014, reprezentat de
numărul de persoane care au văzut postările, a atins o medie de 1999 persoane pe zi, numărul de
persoane care au văzut postările de pe pagina Serviciului ajungând la sfârșitul anului 2014 la 876663
utilizatori unici. Media pe zi a aprecierilor în această perioadă a fost de 143, a comentariilor 14 şi a
distribuirilor 16.
Impactul total al postărilor: 879859; Utilizatori activi: 240808
D) Programele editoriale
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Biblioteca Judeţeană„V.A. Urechia” a reușit ca, prin programele editoriale şi mai ales prin crearea
brandului „Axis Libri” (revistă, târg de carte, editură și salon literar sub aceeaşi denumire), să promoveze
imaginea 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”, Revista „Antares-Axis Libri”, 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, cum ar fi Oameni în memoria Galaţiului, realizat
de colectivul compartimentului Informare Bibliografică.

VII.2. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus:
Programul/
proiectul

Scopul

Beneficiarii

Perioada
de
realizare

1
Denumire
inițială

2
Declarat/ Atins

3
Estimat/
realizat
(cantitativ)

4
Estimat/
realizat

Finanţare
(subvenție/
alocație și surse
atrase/ venituri
proprii)
5
Estimat

Obs.

6
Realizat
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Salonul Literar
„Axis Libri“

- Promovarea și
dezvoltarea
actului cultural la
nivelul culturii
gălăţene
ATINS

3000/4500

20 ediții/
21 ediții

19800

15000

Ziua
Bibliotecarului

- Promovarea
profesiei de
bibliotecar
ATINS

600/ 1050

15 -30
aprilie

13750

5000

Zilele Cărţii
pentru Copii

- promovarea
lecturii și cărții în
rândul publicului
tânăr
ATINS

1200/ 1540

1-15 iunie

6050

5700

Clubul de
vacanţă:
-Cafeneaua
culturală
-Clubul
curioșilor
-Petrece vacanța
ALTFEL
- Șahul sportul
minții

- posibilităţi
educative şi
atractive de
petrecere a
vacanţei
ATINS

3500/ 4700

Iulie2200
septembrie

2000

Tabăra de
creație AXIS
LIBRI; Seara
Folk Axis Libri

- proiecte
educaționale
pentru perioada
vacanței
ATINS

3500/ 5000

Iunie/
1200
septembrie

1000

Ghidul LivesRo

- dezvoltarea de
instrumente de
lucru și baze de
date
ATINS

Nu s-au
organizat
întâlniri

4500

0

Zilele
Bibliotecii
V.A. Urechia

- promovarea și
marcarea
importanței
bibliotecii
publice
ATINS

2300/
2725

11-18
noiembrie

16500

14125

Consfătuiri
profesionale bianuale

- perfecționare și
dezvoltare
profesională
ATINS

250

2 întruniri

10000

8470

24

Cartea călătoare - dezvoltarea de
servicii pentru
categorii
defavorizate
ATINS
Editare
periodice și
publicații
proprii

45/ 45

Achiziție
200
17
documente

- promovarea
Conform
profesiei,
planului
cunoaștere locală, editorial
dezvoltare
educativ-culturală
ATINS

425

0

33500 Venituri
atrase

Evaluare clasare - introducerea în
documente
patrimoniul
Colecții speciale național a
documentelor de
CS existente
ATINS

75
document
e evaluate

În anul
2014

20000

7000

Colocviile
Constructorilor
de Nave

- dezvoltarea și
promovarea
actului științific
ATINS

2000/
2700

lunar

0

4200

Biblioteca
Estivală

- servicii
educative şi de
petrecere a
vacanţei de vară
într-un spaţiu
neconvenţional –
Parcul Eminescu
ATINS

20000/
22000

4 luni/ 6
luni

15000

8350

Proiectul
„BVAU -Star
Voluntar”, parte
a Programului
Raftul cu
inițiativă inițiat
de ProVobis

- atragerea unor
noi categorii de
voluntari
ÎN DERULARE

15

2014-mai
2015

0

0

Festivalul
Național Axis
Libri

- dezvoltarea
actului cultural la
nivel local și
național
ATINS

28000/
32000

21-25 mai

7000

6500 Venituri
20000 atrase
CL

Venituri
atrase

25

26

27
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Anexa – Lista activități desfășurate la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” în 2014

Activități desfășurate la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” în anul 2014
Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

1.

„Tradiții rurale în județul Galați” - expoziție de
10.12.2013fotografii realizate între 1967-1970 de către etnograful și 10.01.2014
artistul plastic gălățean Eugen HOLBAN, hol, parter

100

etnografie

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web a BVAU

2.

„Păstrarea, dezvoltarea și cultivarea istoriei și a limbii 5 – 31. 01.2014
unei națiuni” - 15 ianuarie Ziua Culturii naționale :
expoziție de documente multimedia, organizată la
mezanin, sediul central

70

educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web a BVAU

3.

„Permanențe artistice din Cucuteni până în epoca
modernă”, expoziție la Filiala nr. 1 „Costache Negri”

6 – 31.01.2014

35

arheologie

10 – 14ani

Elevi + prof.
coordonator

Facebook

4.

„Arta fotografică în România" : expoziție de
documente din colecțiile depozitului general, organizată
în foaierul sălilor de lectură, et. I

8 – 13.01.2014

70

educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Presa scrisă și video/TV

5.

„Gheorghe N. Gamulea, deputat, magistrat, avocat și 8 – 13.01.2014
primar al Galațiului - 105 ani de la moarte”: expoziție
documente din colecțiile depozitului general, organizată
în sala Mihai Eminescu

70

educație, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web a BVAU

6.

„Un cântec de lebădă”, autor Mihai Baicu, lansare de 10.01.2014
carte, la sediul central. Partener Fundația Impreună

75

educație, cultură

Peste 16 ani

Toate
categoriile Apariții mass-media, site
sociale
BVAU, Facebook

7.

„Opera eminesciană în colecțiile Secției pentru copii” 10 – 31.01.2014
- expoziție de carte

100

literatură

6 – 14 ani

elevi

Site BV.A.U.

8.

„A fost odată ca-n povești…” – expoziție la Filiala nr. 1 10 – 31.01.2014
”Costache Negri”

20

literatură

06 –20 ani

elevi

facebook

9.

„Ipostaze vizuale ale Luceafărului eminescian”:
expoziție de documente din colecțiile depozitului
general, organizată în foaierul sălilor de lectură, et. I

13 - 22.01.2014

70

educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori

Pagina web a BVAU

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

10.

„Universalitatea poeziei lui Mihai Eminescu”:
expoziție de documente din colecțiile depozitului
general, organizată în sala Mihai Eminescu

13 - 22.01.2014

70

Educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web a BVAU

11.

„Filiala nr. 2 „Paul Păltănea - un an de la inaugurare, 13 – 31.01.2014
un an de activitate”: expoziție de fotografii

30

cultură, literatură Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

12.

13.

„Filiala nr. 2 „Paul Păltănea în presa gălățeană”:
expoziție de articole

13 – 31.01.2014

Circuit
cultură, literatură Fără limită de
deschis
vârstă
permanent
pt. vizitatori

„Univers eminescian”: expoziție de carte la Filiala nr. 2 13 – 17.01.2014
„Paul Păltănea”

-„-

cultură, literatură Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

Toate categoriile
sociale

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

14.

„Omagiu poetului nepereche, M. Eminescu”:
expoziție de desene ale elevilor de la Școala Gimnazială
„Grigore Moisil”, la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

13 – 31.01.2014

-„-

cultură, literatură Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

15.

„Opera eminesciană în desene...”: expoziție de desene
ale elevilor de la Școala Gimnazială „Sf. Dumitru”, la
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

16.

„Vizită la Bibliotecă” – prezentarea Bibliotecii și 14.01.2014
program artistic dedicat poetului M. Eminescu, la Secția
de Imprumut pentru copii

17.

„Eminescu omagiat la bibliotecă”: dezbatere literară manifestare - Școala Gimnazială „Sf. Dumitru”, la
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

13 – 31.01.2014

14.01.2014

-„-

cultură, literatură Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem
- www.bvau.ro

52

literatură

preșcolari

preșcolarii de la Site BV.A.U.
Grădinița
„Croitorașul
cel
viteaz”

40

literatură

Sub 15 ani

elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

k.com/pages/Filiala

nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro
18.

„Eminescu expresia supremă a spiritualității 15.01.2014
românești”: program artistic. Recital poetic realizat în
colaborare cu Filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din
România; Dialogul artelor – recitări și interpretări
muzicale din creația eminesciană. Au participat: Stelian
Stancu, de la Teatrul Dramatic Fani Tradini, solista Adina
Lazăr și pianista Tatiana Ionașcu, de la Teatrul Muzical
„Nae Leonard”; studenți la Facultatea de Arte,
Universitatea Dunărea de Jos Galați și elevi de la Școala
nr. 28 „Mihai Eminescu”

100

Literatură,
artă

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Articole presă,
Site BVAU, blog,
Facebook:

19.

„A fost odată ca-n povești... Lectură publică din opera 15.01.2014
poetului de geniu Mihai Eminescu" – acțiune în cadrul
Cafenelei Culturale „Vasile Alexandrescu Urechia",
secția Împrumut pentru adulți

50

literatură

15-18

Elevi + prof.
coordonator

Presa scrisă, radio, TV

20.

Ziua Culturii 15 ianuarie 2014
15 – 31.01.2014
Mihai Eminescu și credința străbună - „Deșteaptă-te,
Române, preot al libertății”, expoziție de carte din
colecțiile bibliotecii, la Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”

50

literatură

14 – 20 ani

Elevi + prof.
coordonator

Presa scrisă, radio, TV

21.

„Handmade contemporan și poezie” – expoziție la
Filiala nr. 1 ”Costache Negri”

15 – 31.01.2014

15

handmade

10- 50 ani

Copii, prof. etc.

Presa scrisă, radio, TV

22.

„M. Eminescu, poet universal”: prezentare ppt. manifestare - Colegiul Tehnic „Radu Negru”, la Filiala
nr. 2 „Paul Păltănea”

15.01.2014

20

literatură

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecari

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/photo.php?fbi
d=714254681941799
&set=a.71423683527
6917.1073741840.16
8822353151704&typ
e=1&theater

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

23.

„Medalion M. Eminescu”: prezentare ppt. 15.01.2014
manifestare - Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, la Filiala nr.
2 „Paul Păltănea”

20

literatură

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecari

24.

„Eminescu și copiii” - prezentarea Bibliotecii și 16.01.2014
program artistic dedicat poetului M. Eminescu

25

literatură

preșcolari

preșcolarii de la Site BV.A.U.
Grădinița nr. 45

25.

„Dor de Eminescu”: montaj literar-artistic” manifestare - Grădinița nr. 47, la Filiala nr. 2 „Paul

40

cultură, istorie

Sub 15 ani

preșcolari, cadre
didactice

16.01.2014

Idem

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

k.com/pages/Filiala

Păltănea”

nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro
26.

„...Eminescu omagiat în Cenaclul Înșir-te
mărgărite...la bibliotecă”: dezbatere literară și
prezentare ppt - manifestare - Școala Gimnazială
„Grigore Moisil”, la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

17.01.2014

27.

„155 ani de la Unirea Principatelor Române”:
expoziție de carte, la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

20 – 24.01.2014

28.

„Moș Ion Roată și Unirea” – oră de poveste, partener 22.01.2014
Grădinița nr. 45, coordonați de doamnele educatoare
Marilena Acătănoaie și Gabriela-Ramona Manole

29.

„Hai să dăm mână cu mână..." - 155 de ani de la
Unirea Principatelor Române: expoziție de documente
din colecțiile depozitului general, organizată in foaierul
sălilor de lectură, et. I

40

literatură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

cultură, istorie

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

25

Oră de poveste

7-8 ani

preșcolari

Site BV.A.U.

23 – 30.01.2014

70

Educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Site BV.A.U.

30.

„Eudoxiu Hurmuzaki, om politic și istoric, membru al 23 – 30.01.2014
Societății Academice Române - 140 de ani de la
moarte : expoziție de documente din colecțiile
depozitului general, organizată în sala Mihai Eminescu

70

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, istorici,
alte categorii

Site BV.A.U.

31.

„Hai să dăm mână cu mână” – oră de istorie, partener 24.01.2014
Grădinița „Croitorașul cel viteaz”, coordonați de prof.
înv. preșcolar Iftimie Monica

20

istorie

preșcolari

preșcolari

Site BV.A.U.

32.

„Alexandru Ioan Cuza – 155 de ani de la marea
Unire” - expoziție la Filiala nr. 1 ”Costache Negri”

24 – 31.01.2014

20

istorie

10- 19 ani

elevi

Facebook

33.

„24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române”:
prezentare ppt - manifestare - Colegiul Tehnic „Aurel
Vlaicu”, la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

24.01.2014

20

cultură, istorie

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

- Pagina de Facebook;
- www.bvau.ro

34.

„Unirea Principatelor Române...în ochii copiilor”:
moment literar-artistic – manifestare - Grădinița „Ion
Creangă”, la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

24.01.2014

40

cultură, istorie

Sub 15 ani

preșcolari, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

-

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

Nr.
crt.
35.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

„Galații de ieri: Aspecte din istoria orașului Galați”:
activitate interactivă, partener Școala Gimnazială nr. 18,
la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

24.01.2014

40

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

cultură, istorie

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

36.

„155 de ani de la Unirea Principatelor Române”:
concurs, partener Școala Gimnazială nr. 18, la Filiala nr.
2 „Paul Păltănea”

24.01.2014

40

cultură, istorie

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice

Idem

37.

„Unirea-i vis de întregire!”
expoziție de carte, Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”

24.01.2014

25

istorie

15 – 18 ani

elevi navetiști

-

38.

„Dragobetele - Sărbătoarea iubirii”: filme de dragoste
din colecțiile multimedia în vitrina de la mezanin

1 – 28.02.2014

Grupuri
ocazionale

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina

39.

„Lucian Grigorescu, pictor român (1 feb. 1894 – 28 oct.
1965) –120 de ani de la naștere, în foaierul sălilor de
lectură, et. I

1 – 7 .02.2014

- „-

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

40.

„Ionel Teodoreanu, romancier și avocat român interbelic, 1 – 7 .02.2014
cunoscut mai ales pentru scrierile sale evocatoare ale
copilăriei și adolescenței (6 ian. 1897 – 3 feb. 1954) – 60
de ani de la moarte, în foaierul sălilor de lectură, et. I

- „-

Educație, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Idem

41.

„Costache Conachi, poet și om politic născut la Galați”, 1-13 .02.2014
poet reprezentativ al zorilor literaturii române (14 sep.
1778 – 4 feb. 1849) – 165 de ani de la moarte, în sala
Mihai Eminescu, et. I, sediul central

- „-

Educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori

Idem

42.

„Nicolae Breban” - expoziție la Filiala nr. 1 Costache
Negri

03 – 07 .02.2014 - „-

literatură

Toate vârstele

Toate categoriile
socio-profesionale

Idem

43.

„Jules Verne” și ”Charles Dickens” - expoziții la Filiala
nr. 1 Costache Negri

03 – 14 .02.2014 - „-

literatură

Toate vârstele

Toate categoriile
socio-profesionale

Idem

44.

„V.A.Urechia”- fondatorul bibliotecii gălățenilor” -180 05 – 28 .02.2014 - „de ani de la naștere - expoziție la sediul central, holul
principal.

cultură

Toate vârstele

Toate categoriile
socio-profesionale

Pagina

45.

„Otilia Cazimir, poetă și prozatoare română (12 feb.
1894-8 iun. 1967) – 120 de ani de la naștere, în foaierul
sălilor de lectură, et. I

8-13 .02.2014

- „-

Educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

presa

46.

„Otilia Cazimir (n. 12 feb. 1894 – d. 06 iun. 1867),
poetă: 120 ani de la naștere: expoziție de carte

10–16 .02.2014

Grupuri
ocazionale

cultură, literatură Toate vârstele

Toate categoriile
socio-profesionale

- Pagina de Facebook:

www.bvau.ro

www.bvau.ro

web:

web:

https://www.faceboo

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

k.com/pages/Filiala

nr.2 Paul Paltanea Galati www.bvau.ro
47.

Vasile Alexandrescu Urechia (n. 15 feb.1834 – d. 22 10–16 .02.2014
nov.1901), istoric, dascăl, orator, ministru, academician,
fondatorul Bibliotecii Județene Galați: 180 ani de la
naștere: expoziție de carte

- „-

cultură, literatură, Toate vârstele
istorie

Toate categoriile
socio-profesionale

- Pagina de Facebook:

48.

„Încântați de cunoștință, domnule Urechia!” - scurtă
prezentare, lectură publică din proza lui V.A. Urechia,
concurs de scrisori adresate fondatorului Bibliotecii
„V.A. Urechia”, în colaborare cu Liceul Teoretic
„Dunărea”, în cadrul proiectului Cafeneaua culturală
BVAU

14 .02.2014

25

cultură, istorie

14-15 ani

elevi

Site-ul Bibliotecii

49.

„Sf. Valentin vs. Dragobete”: activitate interactivă –
manifestare - Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism
„D. Moțoc”

14 .02.2014

40

Folclor, tradiții,
literatură

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

50.

„Mircea Vulcănescu, filosof, sociolog, economist și
profesor de etică” (19 feb. 1904 – 28 oct. 1852) – 110
ani de la naștere, în sala Mihai Eminescu, et. I, sediul
central

14 –21 .02.2014

Grupuri
ocazionale

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, istorici,
alte categorii

Pagina

web:

51.

„V.A. Urechia, istoric, scriitor și om politic, fondatorul
Bibliotecii V.A. Urechia din Galați (15 feb. 1834 – 22
nov. 1901) – 180 de ani de la naștere

14 – 28.02.2014

- „-

Educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina

web:

Galileo Galilei (n. 15 feb. 1564 - d. 8 ian. 1642), 17–23 .02.2014
fizician, matematician, astronom și filosof italian: 450
ani de la naștere: expoziție de carte

- „-

cultură,
științe exacte

Toate vârstele

Toate categoriile
socio-profesionale

- Pagina de Facebook:

52.

www.bvau.ro

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

53.

Michelangelo Buonarroti (n. 06 mar. 1475 – d. 18 feb. 17–23 .02.2014
1564), pictor italian din perioada Renașterii: 450 ani de
la moarte: expoziție de carte

Grupuri
ocazionale

cultură,
arte

Toate vârstele

Toate categoriile
socio-profesionale

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia
- www.bvau.ro

54.

„Constantin Brâncuși” - expoziție

17-23 .02.2014

55. Cartea, izvor de cunoaștere și frumusețe! - manifestare - 19 .02.2014
Grădinița „Otilia Cazimir”

- „-

cultură, arte

Toate vârstele

Toate categoriile
socio-profesionale

40

literatură

Sub 15 ani

preșcolari, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

56. Salonul Literar Axis Libri. Lansări de carte: Jihad, Das 20.02.2014
mioritza Reich, Împăratul gunoaielor, de Victor Cilincă
și La girafe nu mă bag, de Ion Manea;

100

Literatură, lectură Fără limită de
publică
vârstă

Toate categoriile

Presă, TV, Site

www.bvau.ro, Blog
CIC, Pagina Fb:

https://www.faceboo
k.com/events/628115
813908716/
57.„I Iubirea, bibelou de porțelan!: dezbatere literară – 21 .02.2014
manifestare - Colegiului Tehnic „Radu Negru”

40

Folclor, tradiții,
literatură

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecari

- Pagina de Facebook
- www.bvau.ro

58.„ Personalitatea lunii februarie: Vasile Alexandrescu 21 .02.2014
Urechia: opera și activitatea: acțiune interactivă –
manifestare - Școala Gimnazială nr. 18

40

Cultură,
istorie,
literatură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

59.

Evidențierea beneficiilor oferite de lectură: prezentare 21 .02.2014
ppt. - manifestare - Școala Gimnazială „Grigore Moisil”

40

Cultură,
literatură

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecari

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

60.

De Dragobete... despre dragoste, program realizat în
cadrul proiectului Cafeneaua culturală BVAU, care a
cuprins: masă rotundă pe tema „Cum ne manifestăm
dragostea”, concurs declarații de dragoste, lectură
publică din poezia și proza de dragoste

24 .02.2014

60

61.

Dragobete, sărbătoarea iubirii la români – la Filiala nr. 1 24.02.2014
„Costache Negri”

27

62.

De Dragobete iubește românește!: tema iubirii în 24 .02.2014

80

literatură

artistic
Folclor, tradiții,

14-15 ani

elevi

16 ani

elevi

15 – 25 ani

Elevi, cadre

Pagina web:

www.bvau.ro

- Pagina de Facebook:

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

literatura română: prezentare ppt - manifestare –
Colegiul „Paul Dimo și Colegiul „D. Moțoc”

Vârsta

literatură

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

didactice

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

63.
„„ „Ei sunt strămoșii noștri : vestigii culturale dacoromane”, în sala Mihai Eminescu, et. I, sediul central

24 – 28.02.2014

50

Educație, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Presă, televiziune
facebook, saitul
bibliotecii

64.

Dragobetele: povestea iubirii la români: expoziție de 24 .02.2014 –
carte, documente multimedia, desene
02.03.2014

Grupuri
ocazionale

cultură, literatură, Toate vârstele
folclor

Toate categoriile
socio-profesionale

- Pagina de Facebook
- www.bvau.ro

65.

Tradiții la început de primăvară: expoziție de carte,
felicitări și mărțișoare

Grupuri
ocazionale

Cultură, folclor,
arte

Toate categoriile
socio-profesionale

- Pagina de Facebook:

24 .02.2014 –
02.03.2014

Toate vârstele

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

25.02.2014

50

Istorie,
cultură

15-25 ani

Elevi, cadre
didactice

Site www.bvau.ro
Presa locală

67.„I Istoria cărții: prezentare ppt - manifestare – Colegiul 26 .02.2014
Tehnic „Aurel Vlaicu”

40

Folclor, tradiții,
literatură

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

- Pagina de Facebook:

66.„ Viața cotidiană la Dunărea de Jos în epoca romanăproiect educațional în colaborare cu Școala gimnazială
nr. 16, Galați, Școala Gimnazială nr. 22, Galați și Școala
Gimnazială 42 Sf. Împărați Galați

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- Pagina web:

www.bvau.ro
68.

Salonul literar „Axis Libri”. Lansări de carte: O
27.02.2014
hermeneutică a categoriei de repetiție cu specifică
referire la Søren Kierkegaard – de Cătălina-Elena Dobre
- Cioran despre neantul valah ca identitate românească
și Spiritul gălățean pe treptele afirmării de sine – studii
realizate de Ionel Necula. În deschidere, a susținut un
recital artistic Evelina Vicleanu, elevă la Liceul de Artă
„Dimitrie Cuclin“

100

Literatură,
filosofie,
muzică

Fără limită de
vârstă

69.

Mărțișorul – datini și tradiții, expoziție organizată în
foaierul sălilor de lectură, et. I

1 – 7.03.2014

70.

Început de primăvară! - expoziție de cărți, mărțișoare,

1 – 15.03.2014

Toate categoriile

Presă, TV, Site

70

educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web

Circuit

educație, cultură

Fără limită de

Preșcolari, elevi,

Pagina web

www.bvau.ro, Blog

CIC, Pagina Facebook

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

felicitări. Loc de desfășurare: sediul central, holul
principal și Secția pentru Copii.

deschis
permanent
pt. vizitatori

vârstă

cadre didactice

www.bvau.ro

71.

„Iancu Văcărescu, poet și traducător român – 150 de ani 1 – 7.03.2014
de la moarte (1792 – 3 martie 1863) , expoziție
prganizată în sala Mihai Eminescu, et. I, sediul central

Circuit
educație, cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web

72.

„Vlad Mușatescu, prozator - 15 de ani de la moarte (4
mai 1922 – 4 mart. 1999), expoziție organizată în sala
Mihai Eminescu, et. I, sediul central

1 – 7.03.2014

Circuit
educație, cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web

73.

Ion Creangă și Amintirile din Humuleștii copilăriei expoziție de desene. Au participat la vernisaj elevi de la
Colegiul Național „Al. I. Cuza”;

1 – 20.03.2014

30

Sub 14 ani

elevi

Pagina web

74.

Personalități ale culturii române și universale în
1 – 31.03.2014
colecțiile Filialei nr. 4 „Grigore Vieru”. Calendar Martie
2014: Mircea Eliade, Nichita Stănescu, Ion Creangă,
Mateiu I. Caragiale, Constantin Chiriță, Virgil Nemoianu,
George Topîrceanu, Nikolai Gogol

Circuit
cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

elevi și studenți,
Pagina web
muncitori,
www.bvau.ro
intelectuali,
profesii liberale,
pensionari navetiști
călători

75.

Buchete de împliniri, bucurii și voie bună – expoziție de
documente multimedia, organizată în vitrina de la
mezanin

1 - 31.03.2014

Circuit
educație, cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Peste 10 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web

76.

Personalitatea săptămânii: fișă biobibliografică de
prezentare, expusă în sala multimedia - Adam Baldwin,
Aidan Quinn, Eva Longoria, Lesley-Anne Down,
Curtis Hanson

1 -31.03.2014

Circuit
educație, cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Peste 10 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web

3.03.2014

30

preșcolari, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

77.
„ Amintirile din copilărie ... imaginate de copii”: scenetă manifestare educativă – Grădinița ,,Ion Creangă”

Data

educație, cultură

cultură, literatură Sub 15 ani

www.bvau.ro

www.bvau.ro

www.bvau.ro

www.bvau.ro

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

78.

Dar pentru mama... - expoziție de desene ale copiilor de
la Centrul de zi „Împreună”, Fundația „Împreună”

3-14.03.2014

Circuit
deschis

cultură, artă,
tradiții

Fără limită de
vârstă

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

k.com/pages/Filiala

permanent
pt. vizitatori
79.

Mărțișorul ... prin ochii și inspirația Mariettei - expoziție 3-28.03.2014
handmade a pictoriței Marietta Vătafu alături de Fundația
,,Împreună”

Ecoul manif. în massmedia

nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

Circuit
cultură, artă,
deschis
tradiții
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

preșcolari

Toate categoriile
sociale

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

80.

Vizită la Bibliotecă

05.03.2014

50

vizită

81.

„Ion Creangă, prietenul copiilor”: scenetă prezentată de 05.03.2014
copiii de la grupa mare – manifestare - Grădinița nr. 47
Galați

60

cultură, literatură Sub 15 ani

Grădinița Codruța

Site BVAU

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

82.

„Incursiune în ... Amintiri: medalion literar Ion
Creangă” – manifestare – Școala Gimnazială nr. 33

07.03.2014

30

cultură,
literatură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

83.

Ora de lectură – bucuria copiilor - proiect educațional
07.03.2014
interjudețean. Invitat special: scriitoarea Cezarina
Adamescu. Coordonatori proiect: prof. înv. primar
Marieta Țelinoiu, prof. înv. primar Mihaela Radu și prof.
Aura Nicoară.

60

lectură

Sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice

Pagina web

84.

Biblioteca „V.A. Urechia“ a organizat, împreună cu
07.03.2014
Asociația Tehnopol Galați și Asociația Generală a
Inginerilor Români, Filiala Galați (AGIR) cea de-a 26-a
întâlnire lunară din cadrul Colocviului Constructorilor de
Nave.

40

întâlnire
profesională

Peste 25 ani

Ingineri navaliști

Pagina web

85.

Eternul feminin și misterul feminității - Ziua
Internațională a Femeii, expoziție organizată în foaierul
sălilor de lectură, în foaierul sălilor de lectură, et. I

8-13.03.2014

70

educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori

Pagina web

86.

Grigore Antipa, savant, academician, biolog, ihtiolog,
8-13.03.2014
zoolog, ecolog și oceanolog – 70 de ani de la moarte (27
nov. 1876 – 9 mart. 1944), expoziție organizată în sala
Mihai Eminescu

70

educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web

www.bvau.ro

www.bvau.ro

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Nr.
crt.
87.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Mărțișorul – simbol, tradiții, legende: manifestare –
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ,,Dumitru
Moțoc”

10.03.2014

20

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

cultură,
tradiții, literatură

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

88.

Vizită ghidată – Școala Gimnazială ,, Mihail și Gavril”
(M. Kogălniceanu, com Smârdan)

10.03.2014

20

cultură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

89.

Alexandru Macedonski (n. 14 martie 1854 – d. 24
noiembrie 1920): 160 de ani de la naștere – expoziție

10 -14.03.2014

Circuit
cultură,
deschis
literatură
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

90.

„Romantism și interpretare violonistică în opera rusă,
franceză și americană”, expoziție de documente
multimedia, organizată în foaierul sălilor de lectură

14 – 19.03.2014

70

educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web

91.

Albert Einstein, fizician german, laureat al Premiului
Nobel pentru Fizică în 1921 – 135 de ani de la naștere
(14 mart. 1879 – 18 apr. 1955), expoziție organizată în
sala de lectură Mihai Eminescu, et. I

14 –19.03.2014

70

educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, istorici,
alte categorii

Pagina web

92.

Lansare revistă „Eco-uri școlare”

14.03.2014

60

lansare revistă

Elevi, părinți

Elevi Șc. nr. 2,
învățător, părinți

Pagina web

93.

„Ipostaze ale mamei în literatura română”: prezentare
ppt - manifestare – Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”

14.03.2014

30

cultură,
literatură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecari

- Pagina de Facebook:

www.bvau.ro
www.bvau.ro

www.bvau.ro
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

94.

Albert Einstein (n. 14 martie 1879 – 18 aprilie 1955): 135 14.03.2014
de ani de la naștere - expoziție

Circuit
cultură,
deschis
literatură
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia
- www.bvau.ro

95.

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor: expoziție

14.03.2014

Circuit
cultură,
deschis
literatură
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

96.

Ziua mondială a poeziei- expoziție de cărți.
Perioada: 17.03.2014 – 31.03.2014. Loc de desfășurare:
sediul central, holul principal și în Secția Împrumut la
domiciliu pentru adulți.

17- 31.03.2014

Circuit
expoziție
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți
cadre didactice

Pagina web

97.

Basarabia - oameni, locuri, cultură expoziție de cărți.
Perioada: 17.03.2014 – 31.03.2014. Loc de desfășurare:
sediul central, holul principal al Bibliotecii

17 – 31.03.2014

Circuit
expoziție
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți
cadre didactice

Pagina web

98.

Ziua Internațională a Poeziei - expoziție

17 – 21.03.2014

Circuit
cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

- Pagina de Facebook:

20

15 – 25 ani

99.

„Ipostaze feminine în literatură”: manifestare – Colegiul 18.03.2014
Tehnic ,,Paul Dimo”

cultură,
literatură

www.bvau.ro

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

100. Noutățile lunii martie: beletristică - expoziție

101. „Să cinstim femeia în luna lui Mărțișor”: prezentare
PowerPoint - manifestare – Colegiul Tehnic ,,Radu
Negru”

18.03.2014

19.03.2014

Circuit
cultură,
deschis
literatură
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

20

15 – 25 ani

cultură
literatură
tradiții

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

102. Ziua Internațională a Francofoniei: expoziție

20.03.2014

Circuit
deschis
permanent

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Idem

103. 27 martie 1918: Basarabia – Peregrin european în drum
spre țara sa, România! Expoziție de documente de
bibliotecă

20 – 31.03.2014

Circuit
deschis
cultură, istorie
permanent
pt. vizitatori

14 – 19 ani

elevi

Pagina web

104. George Topârceanu (n. 20 martie 1886 – d. 7 mai 1937):
128 de ani de la naștere - expoziție

21.03.2014

Circuit
cultură,
deschis
literatură
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

- Pagina de Facebook:

20

Sub 15 ani

105.„ Personalitățile lunii martie: Dumitru Moțoc și Eugen
Bădărău - opera și activitatea: activitate interactivă –
manifestare – Școala Gimnazială nr. 18

21.03.2014

ultură,
literatură

literatură,
cultură,
știință

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea,
- www.bvau.ro

Elevi, cadre
didactice

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

106. 21 martie – Ziua internațională a poeziei 21.03.2014
Invitati speciali: scriitorii, Cezarina Adamescu, Speranța
Miron, Paul Sân-Petru, Elena Tudose, Ion Grosu,
Gheorghe Burlacu-Niculițel

40

lectură

Peste 14 ani

Elevi de la Liceul Pagina web
teoretic „Dunărea”, www.bvau.ro
de la Școala
generală nr. 28
„Mihai Eminescu”,
cititori

107. Ziua Internațională a Păcii Interioare, prezentări, 21.03.2014
proiecții video despre personalități universale și mesajul
lor de pace (Ghandi, Einstein, Nelson Mandela), despre
tehnica de meditație Sahaja Yoga și experimentarea păcii
interioare

60

educație, cultură

Peste 18 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web

108.
„E Pagini din istoria poliției române – spicuiri din colecțiile
bibliotecii, în sala Mihai Eminescu și foaierul sălilor de
lectură de la etajul I, expoziție dedicată sărbătoririi datei
de 25 Martie, Ziua Poliției Române.

100

Educație, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web

21 – 28.03.2014

www.bvau.ro

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

109. Ziua Poliției Române. Biblioteca „V.A. Urechia și
Inspectoratul Județean de Poliție Galați au marcat
evenimentul prin vernisajul expoziției de caricatură
„Vadul infractorilor”, autor comisar Ionescu Cătălin
Irinel și lansarea unei broșuri de prezentare.

23.03.2014

100

educație, cultură

Peste 15 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web

110. Porți deschise – Acces la informație și educație!
Pagini din istoria Poliției Române - expoziție de
documente de bibliotecă la Filala nr. 4 „Grigore Vieru”

25.03.2014

200

educație

Fără limită de
vârstă

preșcolari, elevi,
Pagina web
studenți
www.bvau.ro
massmedia,
polițiști,
personalități locale

111. Curs de instruire în cadrul Programului Biblionet cu
titlul: Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă. Formatori:
Titina Dediu și Gabriel Manea de la Biblioteca
Județeană.

26 - 28.03.2014

10

biblioteconomie

25 - 50

bibliotecari din
Site web www.bvau.ro
bibliotecile publice
din județ

112. Vizită ghidată: - Liceul cu Program Sportiv

27.03.2014

20

literatură,
cultură

Sub 15 ani

Elevi, cadru
didactic

www.bvau.ro

- Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
- www.bvau.ro

113. Scena românească de-a lungul veacurilor – 27 Martie
Ziua Mondială a Teatrului, expoziție organizată în
foaierul sălilor de lectură, et. I

29.03- 3.04.2014 70

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web

114. Eugen Ionescu, dramaturg și eseist, creator de
notorietate internațională a teatrului absurd – 20 de ani
de la moarte (13 nov. 1909 – 28 mart. 1994), expoziție
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu, et. I

29.03 – 3.
04.2014

50

educație, cultură

Peste 10-14 ani

Elevi, profesori

Pagina web

115. Salonul literar Axis Libri: 4 întruniri regulare și una
specială în 6,13, 20, 27 martie, în cadrul cărora s-au
lansat 21 de volume

săptămânal

500

educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Scriitori, editori,
cadre didactice,
elevi, studenți, alți
iubitori de cultură

Presa locală, pagina
Facebook, Site propriu,
Blog CIC, pagina proprie
de promovare

116. 1 Aprilie – Ziua Mondială a Păsărilor - expoziție

1 – 7.04.2014

Circuit
educație
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile de Pagina de Facebook:
vârstă
https://www.faceboo

www.bvau.ro
www.bvau.ro

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia
Galati

117. Caravana poveștilor lui Hans Christian Anderson
expoziție de carte din colecțiile bibliotecii, F4

1 – 10.04.2014

idem

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

-

118. „Andersen și universul poveștilor” - expoziție de carte

1 – 15.04.2014

idem

Educație
culturală

sub 14 ani

copii

Pagina web:

119. „Terra, Planeta albastră”, expoziție de documente
1 – 30.04.2014
multimedia, organizată în perioada 1-30 aprilie, în vitrina
de la mezanin, sediul central

Grupuri
ocazionale

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

120. Personalități ale literaturii române și universale
aniversate în luna aprilie
miniexpoziții de carte din colecțiile bibliotecii, F4

Circuit
Educație, cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

-

121. Personalitatea săptămânii: Ewan McGregor, Saoirse
1 – 30.04.2014
Ronan, Adrien Brody, Al Pacino, Penelope Cruz - fișă
biobibliografică de prezentare, expusă în sala multimedia

Grupuri
ocazionale

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

-

122. Concursul Bătălia cărților

1.04.2014 –
4.10.2014

-

lectură

11-13 ani

elevi

Pagina web:

123. „Lumea personajelor de basm” - program artistic

2.04.2014

70

Educație
culturală

sub 14 ani

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecare
șc. nr. 16, 25, 31,42

124. H. C. Andersen - expoziție

2 – 10.04.2014

Circuit
deschis
permanent

literatură

Toate vârstele

Toate categoriile

idem

125. 2 aprilie - Ziua Internațională a Cărții pentru Copii –
expoziție și activitate educativă la Secția copii

2.04.2014

40

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

idem

126. 2 aprilie - Hans Christian Andersen – 209 ani de la
naștere: expoziție

2.04.2014

Circuit
deschis

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Idem

Idem

127. Prima vizită la bibliotecă - Grădinița nr.1 „Luceafărul”

3.04.2014

40

educație

3 – 4 ani

preșcolari

Pagina de Facebook:

1 – 30.04.2014

www.bvau.ro
www.bvau.ro

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

128. Bucuria iepurașului – expoziție realizată de preșcolarii

3 – 30.04.2014

Circuit

Educație, cultură

3 – 5 ani

preșcolari

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

de la Gr. nr. 1 și nr. 6

129. Salonul Literar Axis Libri

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

deschis
permanent
pt. vizitatori
3, 10 și
17.04.2014

240

Educație, cultură

www.bvau.ro, massmedia locală, pagină
Facebook

130. Noutățile lunii aprilie pentru copii: expoziție

3.04.2014

Circuit
Educație, cultură
deschis
permanent
pt. vizitatori

Fără limită de
vârstă

Idem

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro
131. Colocviul constructorilor de nave

04.04.2014

35

Tehnică, istorie
locală

Fără limită de
vârstă

Ingineri, tehnicieni Pagina web:

132. Congresul Național de Istorie a Presei, ediția a VII-a,

4 – 5.04.2014

100

Istorie, masmedia

Fără limită de
vârstă

Cadre didactice
Pagina web:
universitare,
www.bvau.ro
specialiști în mass- Mass-media localămedia
națională

133. Războiul pentru întregirea neamului – mărturii
documentare, expoziție de documente organizată în
foaierul sălilor de lectură

4 – 10.04.2014

Circuit
deschis
permanent
pt.vizitatori

istorie, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

www.bvau.ro,

134. „Pagini din istoria Primului Război Mondial – spicuiri
din presa vremii”, expoziție de periodice organizată în
sala de lectură Mihai Eminescu

4 –10.04.2014

idem

istorie, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

135. Fănuș Neagu - expoziție

4 – 15.04.2014

www.bvau.ro

facebook,
presă

www.bvau.ro
facebook,
presă

idem

literatură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati16

136. 7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătății - expoziție

7-11.04.2014

idem

educație

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Idem

137. Citește și spiritu-mbogățește! Săptămâna Altfel

7 – 11.04.2014

Circuit

Educație, cultură

Sub 14 ani

Elevi de gimnaziu

Presa scrisă, radio,TV

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Pagina web:

deschis
permanent
pt. vizitatori
138. „Biblioteca Altfel” - vizită

07.04.2014

18

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc.
Gim.„I.Iorgovan”,
Tecuci

139. „Biblioteca Altfel” - vizită

07.04.2014

63

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Preșcolari, cadre
Pagina web:
didactice, părinți - www.bvau.ro
Grădinița nr. 9

140. „Biblioteca Altfel” - vizită

07.04.2014

30

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Preșcolari, cadre
Pagina web:
didactice, Grădinița www.bvau.ro
40

141. „Biblioteca Altfel” - vizită

07.04.2014

15

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Lic. de
Arte „D.Cuclin”

Pagina web:

142. „Biblioteca Altfel” - vizită

07.04.2014

25

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc. nr.
25

Pagina web:

143. „Biblioteca Altfel” - vizită

07.04.2014

23

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc. nr.
25

Pagina web:

144. Vizită la bibliotecă - Școala nr. 28 „Mihai Eminescu” –
clasa I A

07.04.2014

25

educație

8 ani

elevi

Idem

145. 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătății: expoziție

07.04.2014

Circuit
Educație,
Fără limită de
deschis
medicină, cultură vârstă
permanent
pt. vizitatori

Idem

Pagina de Facebook:

146. Programul Național „Săptămâna Altfel”: Liceul Teoretic 07.04.2014
„Mircea Elaide”, cls. a V-a A: vizită

30

Educație, cultură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

Idem

147. „Citind spre viitor”: Liceul Teoretic „Mircea Eliade”,
cls. a II-a B și a III-a C: manifestare culturală

08.04.2014

50

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice

Idem

148. 8 aprilie - Emil Cioran – 103 ani de la naștere: expoziție

08.04.2014

Circuit
deschis
permanent

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

www.bvau.ro

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

pt. vizitatori
149. „Biblioteca Altfel” - vizită

08.04.2014

10

Sesiune de
informare

15 - 25 ani

Elevi, cadre did. L. Teh. „S.
Mehedinți”

Pagina web:

150. „Biblioteca Altfel” - vizită

08.04.2014

30

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc. nr.
25

Pagina web:

151. „Biblioteca Altfel” - vizită

08.04.2014

40

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar - Șc.
Gim. nr. 1, Jorăști

Pagina web:

152. „Biblioteca Altfel” - vizită

08.04.2014

30

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc.
Gim. „Nicolae
Mantu”

Pagina web:

153. „Emil Cioran” - expoziție

08-15.04.2014

Circuit
deschis
permanent

literatură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina de Facebook

154. „Vizită – Școala Altfel”- Șc. Nr. 7 „C. Brâncoveanu”

09.04.2014

30

educație

10 ani

elevi

Idem

155. „Joaca de-a lectura!” - Școala Gimnazială nr. 1 Rediu:
manifestare culturală

09.04.2014

30

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice

Pagina de Facebook:

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

156. „Hristos a Înviat!”: lansarea broșurii Școlii Gimnaziale
nr. 1 Rediu: manifestare culturală

09.04.2014

30

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice

Idem

157. „Cartea mai aproape de noi!” - Școala Gimnazială nr.
33 Sf. Dumiru: manifestare culturală

09.04.2014

30

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice

Idem

158. „O nouă vizită”- elevii Școlii nr. 1 Băleni- clasele a VII- 09.04.2014
a și a VIII-a.

40

educație

Elevi, cadre
didactice

Pagina de Facebook:

13-15 ani

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

159. „Biblioteca Altfel” - vizită

09.04.2014

15

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc.

Pagina web:

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Gim. nr. 1
Fântânele

www.bvau.ro

160. „Biblioteca Altfel” - vizită

09.04.2014

35

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice, părinți - www.bvau.ro
Șc. Gim. Nr. 40

161. Vizită la Bibliotecă

09.04.2014

15

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc.
Gim. nr. 1,
Nămoloasa

Pagina web:

162. A fi bibliotecar între vocație și rutină

09.04.2014

20

Sesiune de
informare

15 - 25 ani

Elevi, cadre
didactice – Lic. cu
Program Sportiv

Pagina web:

163. Instrumente de promovare a antreprenoriatului feminin, 09.04.2014
conferină susținută de Samira Cook Gaines

40

educație

18 - 45

Femei
întreprinzătoare

Pagina web:

164. „Vizită Altfel” – Grădinița nr. 1”Luceafărul” – gr.
mijlocie

10.04.2014

20

educație

4 – 5 ani

Preșcolari, cadre
didactice

Idem

165. „Noutățile lunii Aprilie” - expoziție

10 – 25.04.2014

Toate categoriile

idem

166. „Lumina Învierii, Lumina Vieții: expoziție de icoane

9 – 30.04.2014

Circuit
Educație, cultură, Fără limită de
deschis
religie
vârstă
permanent
pt. vizitatori

Toate categoriile
sociale

Pagina de Facebook:

167. „Călătorie prin opera marelui povestitor Andersen” 10.04.2014
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” - cls. pregătitoare A,
B, C: manifestare culturală

70

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice

Idem

168. Programul Național „Săptămâna Altfel”: Școala
Gimnazială nr. 18, cls. V-VIII: vizită

10.04.2014

20

Educație, cultură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

Idem

169. Prevenirea victimizării minorilor

10.04.2014

20

Sesiune de
informare

sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc.
Gim. Nr. 40

Pagina web:

170. „Biblioteca Altfel” - vizită

10.04.2014

15

Sesiune de
informare

15 - 25 ani

Elevi, cadre
didactice - Lic.
Teh. „S.
Mehedinți”

Pagina web:

171. „Biblioteca Altfel” - vizită

10.04.2014

20

Sesiune de

15 - 25 ani

Elevi, cadre

Pagina web:

literatură

www.bvau.ro

www.bvau.ro
www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

informare

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

didactice - Lic.
Teh. Tg. Bujor

www.bvau.ro

172. Prevenirea victimizării minorilor

10.04.2014

15

Sesiune de
informare

Sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc.16

Pagina web:

173. Sesiune de informare și formare pt. utilizatori

10.04.2014

30

Sesiune de
informare

Sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice –
C.N.C.Negri

Pagina web:

174. „Biblioteca Altfel” - vizită

10.04.2014

30

Sesiune de
informare

Sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice - Șc. nr.
12

Pagina web:

175. „Dimineață de lectură”

11.04.2014

60

Educație
culturală

sub 14 ani

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice - Șc. nr. 1 www.bvau.ro
Tulucești

176.

Programul Național „Săptămâna Altfel”: Grădinița nr.
56: vizită

11.04.2014

30

Educație, cultură

15 - 25 ani

Elevi, cadre
didactice

Idem

177.

Programul Național „Săptămâna Altfel”: Liceul Sportiv 11.04.2014
Galați: cls. a VIII-a: vizită

30

Educație, cultură

Sub 15 ani

preșcolari, cadre
didactice

Idem

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

178. „Ion Minulescu, poet, prozator și dramaturg – 70 de ani
de la moarte (6/7ian. 1881-11 apr. 1944), expoziție
organizată în foaierul sălilor de lectură

11-16.04.2014

Circuit
Literatură, cultură Peste 10 ani
deschis
permanent
pt. vizitatori

Elevi, studenți,
profesori

Idem

179. „Ioan S. Nenițescu, doctor în filozofie, prefect al
județului Tulcea, deputat de Covurlui, membru al
Parlamentului României – 160 de ani de la naștere (11
apr. 1854 – 23 feb. 1901), expoziție organizată în sala de
lectură Mihai Eminescu

11-16.04.2014

idem

Educație, cultură

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Idem

180. „Barbu Ștefănescu Delavrancea” - expoziție

11 – 18.04.2014

idem

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

181. „Frumuseți din mâinile noastre”- expoziție cu lucrări
realizate manual de elevii Școlii ”Ion Creangă” din loc.
I.C. Brătianu

11 – 30.04.2014

182. Lumină sfântă de Paști! Expoziție de desene realizate de

13 – 30.04.2014

idem

Cultură, tradiții,
folclor

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Idem

Educație, cultură

Fără limită de

Toate categoriile

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

vârstă

elevi (F4)
183. „Paștele - cea mai mare sărbătoare creștină” – expoziție 14 – 30.04.2014
de lucrări artistice tradiționale realizate de elevii
Școlii”Iulia Hașdeu”

idem

Cultură, tradiții,
folclor

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Idem

184. „Sfintele Sărbători de Paște”- icoane, desene, ouă
încondeiate

15.04 –
30.04.2014

idem

Educație
culturală

Fără limită de
vârstă

Palatul copiiilor,
șc. 25, șc. 16

Pagina web:

185.

16-30.04.2014

idem

Educație, cultură, Fără limită de
religie
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina de Facebook:

„Obiceiuri și tradiții de Sărbătorile Pascale: expoziție

www.bvau.ro
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2

186. „Marietta Vătafu: Culoare și bucurie!” - expoziție

16-30.04.2014

idem

Educație, cultură, Fără limită de
religie
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

187. „S-a stins o stea...Nina Cassian” - expoziție

17.04.2014

idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

188. „Sărbătorile Pascale la români – tradiții și
obiceiuri”,expoziție organizată în foaierul sălilor de
lectură

17 – 27.04.2014

idem

Folclor, tradiții,
obiceiuri

Peste 10 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

189. „Noile apariții ale editurii Axis Libri – Ziua
Bibliotecarului din România, exp. sala M. Eminescu

17.04.2014 –
4.05.2014

idem

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte cat.

idem

190. 22 aprilie – Ziua planetei Pământ - expoziție

22.04.2014

idem

Educație, cultură, Fără limită de
geografie
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

191. 23 aprilie - William Shakespeare- 450 ani de la naștere:
expoziție

22.04.2014

idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina de Facebook:

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

192. Săptămâna bibliotecilor în Județul Galați: consfătuire și 24.04.2014 și
25.04.2014
întruniri profesionale

120

Biblioteconomie

Fără limită de
vârstă

Bibliotecari

Pagina web:

193. Bibliotecar pentru o zi! Ziua Bibliotecarului, activitate
de promovare a serviciilor bibliotecii

10

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

idem

Circuit
Educație, cultură, Fără limită de
deschis
literatură
vârstă
permanent
pt. vizitatori

Toate categoriile
sociale

Idem

22 – 25.04.2014

194. 23 aprilie – Ziua Internațională a cărții și a dreptului de 23.04.2014
autor: expoziție

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

195. „3 Mai - Ziua Mondială a libertății presei”, expoziție
organizată în foaierul sălilor de lectură

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

28 apr. - 4 mai

idem

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Presă,
facebook,
Pagina web:

Educație, cultură

www.bvau.ro
196. 29 aprilie - Ovid S. Crohmălniceanu – 14 ani de la
moarte: expoziție

29 aprilie

idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

197. „Personalitatea lunii aprilie: Ovid S. Crohmălniceanu –
14 ani de la moarte: Școala Gimnazială Grigore
Munteanu, Cls. V-VII – manifestare culturală

29 aprilie

20

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

preșcolari, cadre
didactice

Idem

198. „Râsul, sursă de sănătate și fericire - Ziua Mondială a
1 – 31 mai
râsului”, expoziție de documente multimedia, organizată
la mezanin

Vizite și
grupuri
ocazionale

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

199. Personalități ale literaturii române și universale
aniversate în luna mai - miniexpoziții de carte din
colecțiile bibliotecii

1 – 30 mai

idem

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

idem

200. Bătălia cărților! - Proiect ANBPR organizat la nivel
județean de Biblioteca „V. A. Urechia”
înscriere și asistenta în realizarea fiselor de lectură

03 – 31 mai

4

Educație, cultură

14 – 18 ani

Elevi de liceu

idem

201. Incunabule – Ediții Elzevir, Donația V.A. Urechia

1 – 31 mai

Vizite și
grupuri
ocazionale

istorie, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

idem

istorie, cultură

202. Oameni în memoria Galațiului - „Paul Popa –
fotoreporterul care a surprins peste patru decenii din
istoria în imagini a Galațiului” - expoziție

5 – 31 mai

203. Mariana Tomozei – Cocoș, Critic de artă și artist plastic
gălățean - expoziție

5 – 16 mai

204. „Călător prin Europa” - 9 Mai Ziua Europei, expoziție
organizată în foaierul sălilor de lectură

5 – 10 mai

205. „Istoria umorului românesc” - 5 mai Ziua Mondială a

5 – 10 mai

www.bvau.ro

www.bvau.ro
facebook,
presă

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

www.bvau.ro
facebook,
presă

idem

idem

idem

Artă plastică

istorie, cultură

istorie, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

www.bvau.ro,

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

www.bvau.ro,

Fără limită de

Toate categoriile

Idem

facebook,
presă
facebook,
presă

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Râsului, expoziție organizată în sala de lectură Mihai
Eminescu

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

vârstă

sociale

Ecoul manif. în massmedia

206. Personalitatea săptămânii - James L. Brooks (09.05.1940) 05 – 11 mai
– regizor, în perioada 05 – 11 mai;, fișă biobibliografică
de prezentare, expusă în sala multimedia

Vizite și
grupuri
ocazionale

Educație, cultură, Peste 16 ani
cinematografie

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

207. Ziua Europei - expoziție de cărți.
Loc de desfășurare: Sediul central, holul principal și în
Secția Împrumut la domiciliu pentru adulți.

idem

expoziție

Toate vârstele

Toate categoriile

Site BVAU

idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina de Facebook:

208. George Topârceanu - 77 ani de la moarte: expoziție

06 - 16 mai

7 mai

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro
209. Octavian Paler - 7 ani de la moarte: expoziție

7 mai

210. „Lumea fascinantă a cărților!”: cls. I A, B, C – Școala
Gimnazială nr. „Grigore Moisil” : manifestare culturală

9 mai

idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

idem

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

idem

211. „Valori culturale și europene!” cls V-VIII - Școala
Gimnazială nr. 33 Sf. Dumitru: manifestare culturală

9 mai

40

Educație,
cultură

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

idem

212. Ziua Europei - expoziție de documente de biblioteca și
discutii tematice cu elevii navetiști (Filiala nr. 4)

9 mai

26

Educație, cultură

Sub 14 ani

Elevi de liceu

Site BVAU

213. A 28-a întâlnire lunară din cadrul Colocviului
Constructorilor de Nave, desfășurată în sala Mihai
Eminescu a Bibliotecii; a continuat ciclul „Dezvoltarea
industriei orizontale de construcții navale înainte și după
1990”

9 mai

40

Întâlnire
profesională

Peste 25 ani

Ingineri navaliști,
studenți, profesori

Presă,
Pagina web:

214. Lazăr Șăineanu, lingvist și folclorist român – 80 de ani
de la moarte (23 apr. 1859 – 11 mai 1934), expoziție
organizată în foaierul sălilor de lectură

11 – 15 mai

Vizite și
grupuri
ocazionale

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

idem

Literatură, cultură Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori

215. Salvador Dali, pictor spaniol, reprezentant de seamă al 11 – 18 mai
curentului suprarealist în artă – 110 ani de la naștere (11
mai 1904 – 23 ian. 1989), expoziție organizată în sala de

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

216. Personalitatea săptămânii -Bill Paxton (17.05.1955) –
actor, în perioada 12 – 18 mai;, fișă biobibliografică de
prezentare, expusă în sala multimedia

12 – 18 mai

idem

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

217. Noutățile lunii mai: expoziție

13 mai

idem

Educație, cultură

Educație, cultură,
literatură

Fără limită de
vârstă

Ecoul manif. în massmedia

lectură Mihai Eminescu

-Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro
218. Noutățile lunii mai: beletristrică: expoziție

13 mai

idem

Educație, cultură

219. Gânduri despre copilărie: expoziție

14 mai

idem

220. Ziua Internațională a Familiei: expoziție

15 mai

221. Motivul florii în literatură: cls. a XII-a E, Colegiul
Tehnic „Radu Negru”: manifestare culturală

Educație, cultură,
literatură

Fără limită de
vârstă

Idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

idem

idem

Educație, cultură

Toate categoriile
sociale

idem

15 mai

30

Educație,
15-25 ani
cultură, literatură

Elevi, cadre
didactice

idem

222. Ziua internațională a latinității – eseuri tematice
prezentate de elevii claselor IX-XII

15 mai

22

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

223. Seminar cu tema: Crearea unui mediu benefic de
dezvoltare a afacerilor. Căi și modalități”, organizat de
Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, cu
ocazia Zilei Intreprinzătorului

16 mai

100

Întâlnire
profesională

Peste 25 ani

Oameni de afaceri, Presă,
politicieni
facebook,
Pagina web:

Fără limită de
vârstă

www.bvau.ro

224. Incursiune în istoria fabricilor gălățene de altădată ,
16 – 27 mai
expoziție organizată cu ocazia Zilei Întreprinzătorului, în
sala de lectură Mihai Eminescu

100

225. Personalitatea săptămânii - Bryan Greenberg
(24.05.1978) – actor, în perioada 19 – 25 mai; ; fișă
biobibliografică de prezentare

Vizite și
grupuri
ocazionale

Educație, cultură, Peste 16 ani
cinematografie

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

idem

Folclor, tradiții,
obiceiuri

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

19 – 25 mai

226. Honore de Balzac, scriitor francez, unul dintre cei mai de 19 – 27 mai
seamă reprezentanți ai realismului critic în literatura
română – 215 ani de la naștere (20 mai 1799 – 18 aug

Educație, cultură

Peste 16 ani

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, istorici,
alte categorii

Presă,
Pagina web:

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

20 mai

idem

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Toate categoriile
sociale

-Pagina de Facebook:

1850), expoziție organizată în foaierul sălilor de lectură
227. Honore de Balzac - 215 ani de la naștere: expoziție,
Filiala F2

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

228. Deschiderea oficială a campaniei de promovare a
lecturii. Ediția a V-a

20 mai

200

Educație
culturală

diferită

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecari, părinți

229. Tradiții și obiceiuri din zona de sud a Moldovei –
20 mai
prezintă elevii clasei a III-a și a IV-a ai Școlii Gimnaziale
Nr. 1 Tulucești, coordonați de înv. Chirănuș Tatiana și
înv. Codreanu Ionica.

60

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecari, părinți

230. Campania de promovare a lecturii „Să ne întoarcem la
lectură. Citește și tu!”

20 – 24 mai

480

Educație
culturală

diferită

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecari, părinți

231. Festivalul Național de Carte Axis Libri: manifestare
culturală

20-24 mai

35000

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/events/237458
799795836/
-Pagina web:

www.bvau.ro

-mass-media ș.a.
232. Brandul Axis Libri - expoziție de documente de
bibliotecă, extrase din documente electronice(internet)

20 – 30 mai

Vizite și
grupuri
ocazionale

Promovare
Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

233. Motivul antropomorf de pe țesăturile de casă expoziție
20 – 31 mai
de planșe din colecția Eugen Holban. Loc de desfășurare:
Sediul central, holul principal

idem

expoziție

Toate vârstele

Toate categoriile

234. Atelier de lectură – participă elevii școlilor gimnaziale
din Galați, înscriși la concursul de creație „Scriitori de
ieri, de azi și de mâine” categoria de vârstă 8 – 14 ani.

21mai

50

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecari, părinți

235. Veniți copii, veniți la Ipotești ! - recital din lirica
eminesciană. Invitat special prof. Nica Gheorghe.
Participă elevii școlilor gălățene

23 mai

70

Educație
culturală

diferită

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecari, părinți

Site BVAU

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

236. Atelier de origami și Tombola copiilor– participă elevii
școlilor gălățene și membrii Clubului Curioșilor.

24 mai

100

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, cadre
Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecari, părinți

237. „Povești, personaje și culori: concurs de ghicitori Grădinița „Ion Creangă”: manifestare culturală

26 mai

30

Educație, cultură

Sub 15 ani

preșcolari, cadre
didactice

-Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro
238. Personalitatea săptămânii - Morgan Freeman
(01.06.1937) – actor, în perioada 26 mai – 01 iunie; fișă
biobibliografică de prezentare, expusă în sala multimedia

26 mai–01 iun. Vizite și
grupuri
ocazionale

Educație, cultură, Peste 16 ani
cinematografie

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

239. Expoziție de fotografie, autor: Cristian Năstase
Perioada: 26.05.2014 – 05.06.2014. Loc de desfășurare:
Sediul central, holul principal

26 mai – 05
iunie

idem

expoziție

Toate vârstele

Toate categoriile

240. Lumea fascinantă a cărților pentru copii: expoziție

26 mai-8 iunie

idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina de Facebook
/Filiala nr.2 Paul
Paltanea Galati

241. Concursul Național de Lectură „Bătălia cărților”:
expoziție și promovare

27 mai

Vizite și
grupuri
ocazionale

Educație, cultură, 9-13 ani și 14-18
literatură
ani

Elevi

-Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro
242. Grădinița 56 „Anastasia”: vizită ghidată

27 mai

243. Ion Agârbiceanu - 51 ani de la moarte: expoziție

28 mai

20

educație

3 – 4 ani

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

preșcolari
Toate categoriile
sociale

-Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro
244. Barbu Nemțeanu, poet, publicist și traducător gălățean – 28 mai – 3 iunie Vizite și
95 de ani de la moarte (1oct. 1887 – 29 mai 1919),
grupuri
expoziție organizată în sala de lectură Mihai Eminescu
ocazionale

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, istorici,
alte categorii

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

245. Mihail Sebastian - 60 ani de la moarte: expoziție

Data

Nr.
Domeniul
participanți

29 mai

idem

Vârsta

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Toate categoriile
sociale

-Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro
246. Personalitățile lunii mai: Mircea Petrescu Dâmbovița și 29 mai
Gheorghe Zane: cls. V-VIII Șc. 18: manifestare culturală

30

Educație,
cultură, istorie

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

-Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

247. Copilărie, povestea de început a vieții!
Expoziție de carte

31 mai – 10
iunie

Vizite
ocazionale

248. Carnavalul Cărții pentru Copii. Ediția a XXXIV-a - „În 1 iunie
căutare de talente”, Secția de împrumut la domiciliu
pentru Copii, în Grădina de vară a Teatrului Muzical Nae
Leonard

1000

Educație, cultură

3 –14 ani

Elevi, cadre
didactice

Presă, TV, Pagina web:
www.bvau.ro: Pagina
de Facebook:
https://www.facebook.co
m/sectia.pentrucopiigalati
?fref=ts

249.
„R Copilăria, prețios boboc al vieții - 1 Iunie – Ziua
Copilului, expoziție de documente multimedia

1 – 1 –30 iunie

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

250.
„C„Copii de azi, adolescenții de mâine”- Iunie – Ziua
Copilului, expoziție de documente multimedia,
organizată în foaierul sălilor de lectură

1-8 1-8 iunie

Vizitatori
ocazionali

istorie, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

www.bvau.ro,

251. Cartea, paradisul copiilor, dedicată „Zilei Internționale a 1 – 15 iunie
Copilului”, Holul mare al Bibliotecii

Vizitatori
ocazionali

educație

10 –12 ani

elevi

Pagina web:

252. Personalități ale literaturii române și universale
aniversate: 8 miniexpoziții de carte din colecțiile
bibliotecii, Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”

01 – 30 iulie

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

-

253. Personalitatea săptămânii - Dominic Cooper
(02.06.1978); Stellan Skarsgard (13.06.1951); Meryl
Streep (22.06.1949); Alessandro Nivola (28.06.1972),
fișe biobibliografice de prezentare, expuse în sala
multimedia

02 – 29 iun.

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură, Peste 16 ani
cinematografie

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

-

254. 1 IUNIE… la bibliotecă, Filiala nr. 1 „Costache Negri”

03.06.2014

25

educație

Elevi, cadre

Pagina de Facebook:

10 –12 ani

www.bvau.ro
facebook,
presă

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

didactice

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

255. Viața ta e în mâinile tale! - Activitate de informare și
culturalizare, concurs, diplome de participare, premii:
expoziție de documente de bibliotecă dedicată zilei de 1
Iunie – Ziua internațională a copilului, Filiala nr. 4

03.06.2014

256. 1 Iunie – bucuria de a fi copil- expoziție, Filiala nr. 1

03 – 20.06

45

Educație, cultură

10 – 18 ani

Elevi de gimnaziu
și liceu

Pagina web:

www.bvau.ro
facebook, presă

Vizitatori
ocazionali

educație

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

257. Gheorghe Buzatu, politician și istoric român – 75 de ani
de la naștere (6 iun. 1939 – 20 mai 2013), expoziție
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu

4 - 13 iunie.

Vizitatori
ocazionali

istorie, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

258. Salonul Axis Libri – ediție specială, lansare de carte Nichifor Crainic: lumini și umbre, de Stelian Spânu

05.06.2014

70

Biografie, cultură Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

259. 5 iunie: Ziua Mondială a Mediului: expoziție, Filiala nr.
2

5 iunie

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina de Facebook:

www.bvau.ro
facebook, presă

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:bvau.ro

260. A 29-a întâlnire lunară din cadrul Colocviului
Constructorilor de Nave, desfășurată în sala Mihai
Eminescu a Bibliotecii; a continuat ciclul „Dezvoltarea
industriei orizontale de construcții navale înainte și după
1990”

6 iunie

261. Mihai Eminescu – luceafărul literaturii române –
activitate interactivă, Filiala nr. 1 „Costache Negri”

06.06.2014

40

15

Întâlnire
profesională

Peste 25 ani

educație

14 –16 ani

Ingineri navaliști,
studenți, profesori

Presă,
Pagina web:

Toate categoriile

Pagina de Facebook:

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

262. Clasici ruși - expoziție de cărți. Loc de desfășurare:

09-18 iunie

Vizitatori

expoziție

Peste 14 ani

Elevi, studenți

Facebook

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

sediul central, holul principal și în Secția Împrumut la
domiciliu pentru adulți
263. Ion Creangă – 175 de ani de la naștere - expoziție,
Filiala nr. 1

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

ocazionali
10.0620.06.2014

idem

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

cadre didactice
educație

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

264. 15 Iunie – 125 de ani de la trecerea în neființă a poetului 10.06 –
nepereche - expoziție
30.06.2014

idem

Educație

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

265. Eminescu – arta poetică și iubirea - expoziție de
documente de bibliotecă și eseuri tematice, Filiala nr. 4

10 – 20.06.2014

idem

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

266. Mihai Eminescu – viața și opera în imagini - 125 de ani
de la moarte (15 ian 1850 – 15 iun. 1889), expoziție de
documente, organizată în foaierul sălilor de lectură

14-22 iunie

idem

Literatură, cultură Fără limită de
vârstă

267. Cobori în jos Luceafăr blând..... - expoziție de ilustrații,
autor Mișu Teișanu, expoziție organizată în sala de
lectură Mihai Eminescu

14-22 iunie

Elevi, studenți,
profesori

Idem

Pagina web:

www.bvau.ro
facebook, presă

idem

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

268. Eminescu – Identitatea noastră națională: comemorare la 15.06.2014
Statuia lui Mihai Eminescu din parcul central al orașului;
Deschiderea oficială a Bibliotecii Estivale și a cluburilor
de vacanță

600

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Presă, TV
Pagina web:

269. M.Eminescu: 125 ani de la moarte: expoziție, Filiala nr.
2

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina de Facebook:

15 iunie

www.bvau.ro

www.bvau.ro

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

270. Serbarea abecedarului, Filiala nr. 1

16.06.2014

30

educație

8 ani

Toate categoriile

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

271. G. Călinescu: 115 ani de la naștere: expoziție, Filiala nr. 16 iunie
2

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia
nr.2 Paul Paltanea Galati

272. Chipul copilului oglindit în literatură - Șc. „Grigore
Moisil” - manifestare culturală, Filiala nr. 2

16 iunie

40

Educație, cultură

Sub 15 ani

Elevi, cadru
Idem
didactic, bibliotecar

273. Consiliul Științific al Bibliotecii Județene V.A. Urechia,
întrunire trimestrială în Sala Mihai Eminescu

16.06.2014

20

Cultură

Peste 35 ani

Bibliotecari,
profesori, oameni
de cultură

Pagina www.bvau.ro

274. Fascinația caligramelor eminesciene - Șc. nr. 1 Rediu manifestare culturală, Filiala nr. 2

18 iun

20

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadru
didactic

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

275. În lumea minunată a cărților - Gr. nr. 56 „Anastasia” manifestare culturală, Filiala nr. 2

18 iun

30

Educație, cultură

276. Personalități gălățene: General Eremia Teofil
18 iun
Grigorescu, doctor Aristide Serfioti, istoricul Mircea
Petrescu Dâmbovița și inginerul Anghel Saligny.- Șc. 18:
manifestare culturală, Filiala nr. 2

20

277. Muzică și poezie, Filiala nr. 1

10

18.06.2014

Sub 15 ani

preșcolari, cadru
didactic

Idem

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură, istorie,
tehnică

Elevi, cadru
didactic

Idem

educație

Toate categoriile

Pagina de Facebook:

15 –17 ani

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

278. Omagiu – Ion Creangă :”Pupăza din tei” - scenetă,
Filiala nr. 1

19.06.2014

35

educație

7 – 15ani

Toate categoriile

Idem

279. Salman Rushdie- expoziție de cărți.
Perioada: 19.06.2014 – 23.06.2014. Loc de desfășurare:
sediul central, holul principal și în Secția Împrumut la
domiciliu pentru adulți.

19.06.2014
23.06.2014

Vizitatori
ocazionali

expoziție

Peste 14 ani

Elevi, studenți
cadre didactice

Facebook

280. ...Descoperind biblioteca...: Gr. O. Cazimir: vizită,
Filiala nr. 2

20 iunie

40

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

281. Ștefan Luchian, poetul plastic al florilor - Șc.
20 iunie
Gimnazială „Sf. Dumitru” - manifestare culturală, Filiala
nr. 2

20

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură, arte

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

282. Paul Păltănea, profesor, doctor în istorie, muzeograf,
23-30 iunie
bibliotecar și publicist – 90 de ani de la naștere (25 iun.
1924 – 25 ian. 2008), expoziție de documente, organizată
în foaierul sălilor de lectură

Vizitatori
ocazionali

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

283. Roșu, galben și albastru...... - Ziua Drapelului național
al României,
expoziție de documente, organizată în
foaierul sălilor de lectură

23-30 iunie

idem

Elevi, studenți,
profesori, istorici,
alte categorii

Presă,
Pagina web:

284. Dunărea – istorie și contemporaneitate - 29 Iunie Ziua
Dunării - expoziție de documente, organizată în sala de
lectură Mihai Eminescu

23 iun. -10 iul

Elevi, studenți,
profesori, istorici,
alte categorii

Pagina web:

285. Ernesto Sabato Jr. expoziție de cărți.
Perioada: 24.06.2014 – 31.06.2014. Loc de desfășurare:
sediul central, holul principal al Bibliotecii

24.06.2014 –
31.06.2014.

idem

Folclor, tradiții,
obiceiuri

Educație, cultură

Educație, cultură

Peste 16 ani

Fără limită de
vârstă

www.bvau.ro
facebook, presă

www.bvau.ro
www.bvau.ro
facebook, presă

idem

expoziție

Peste 14 ani

Elevi, studenți
cadre didactice

Site BVAU

286. Paul Păltănea: 90 ani de la naștere: expoziție, Filiala nr. 25 iunie
2

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

287. Dunărea Albastră - expoziție

24.0630.06.2014

idem

educație

Toate categoriile

-

288. Descoperind biblioteca... - Liceul Tehnologic CFR –
vizită, Filiala nr. 2

25 iunie

40

Educație, cultură

15 – 25 ani

Elevi, cadre
didactice

-

289. Caravana medierii în școli, invitat special: Mugur
Mitroi, președinte al Uniunii Centrelor de Mediere, Sala
Mihai Eminescu

26.06.2014

35

Educație, cultură

Peste 25 ani

cadre didactice,
bibliotecari,
mediatori

Presă, TV
Pagina web:

290. Care este Everestul tău? - întâlnire cu alpinistul TiberiuNicolae Pintilie, în Sala Mihai Eminescu

26.06.2014

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Presă, TV
Pagina web:

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Presă, TV
Pagina web:

70

Educație, cultură

Educație, cultură

www.bvau.ro
www.bvau.ro

291. Farmecul Dunării la Galați, expoziție de documente,
27 – 29 iulie
organizată în cadrul primei ediții a Festivalului „Dunărea
noastră”, organizat de Primăria Galați

1000

292. 26 iunie: Ziua Drapelului Național al României
expoziție, Filiala nr. 2

26 iunie

Vizitatori
ocazionali

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina Facebook

293. 29 iunie: Ziua Dunării: expoziție, Filiala nr. 2

29 iunie

idem

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina Facebook

294. Valsul Dunării la Galați!

29.06.2014 –

idem

Educație, cultură

Fără limită de

Toate categoriile

-

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Expoziție de documente de bibliotecă, Filiala nr. 4

30.07.2014

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

vârstă

sociale

Ecoul manif. în massmedia

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii
295. „Emil Gârleanu – Lumea celor care nu cuvântă” - 02.07– 25.07.'14 120
expoziție de carte

Educație
culturală

Sub 14 ani

cititori

296. Clubul de vacanță - Clubul curioșilor
02.07.2014
Cuvintele magice! – Atelier de comunicare. Invitat
special – Dana Vlad, jurnalist Radio ProFM
„Citește și dă mai departe!” - concurs lectură

100

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro
bibliotecari, părinți

297. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
09.07.2014
Tema propusă „Învăț să-mi investesc banii!” Invitat
special, Petru Trifan, Director Tipografia „RomPrima”.
„Citește și dă mai departe!” - concurs lectură

80

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre www.bvau.ro,
didactice,
facebook,
bibliotecari, părinți presă

298. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
16.07.2014
Dialoguri cu scriitoarele Cezarina Adamescu și Vera
Crăciun. Picturi pe față realizate de prof. Lenuța
Bâzu.„Citește și dă mai departe!” - concurs lectură

50

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Presă, TV
didactice,
Pagina web:
bibliotecari, părinți www.bvau.ro

299. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
23.07.2014
"Siguranță în vacanță", prezentată de inspectorii
Cristina Pană și Adrian Dura, reprezentanți ai I.P.J.
Galați. „Citește și dă mai departe!” - concurs lectură

50

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Presă, TV
didactice,
Pagina web:
bibliotecari, părinți www.bvau.ro

300. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
30.07.2014
O călătorie în lumea șahului! Invitat special Adrian
Smărăndoiu, reprezentant Asociația „Șah – Club”,
Galați. „Citește și dă mai departe!” - concurs lectură.

60

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Presă, TV
didactice,
Pagina web:
bibliotecari, părinți www.bvau.ro

301. Voluntarii la Secția Copii - instructaj, instruire- 03–31.07.2014
prezentare Secția copii, îndrumare și coordonare
activitate, pontaj etc.

10

Informare
formare

302. Cartea de vacanță în colecțiile B.V.A.U. - expoziție de 25.07 – 30.08.'14 120
carte

și peste 14 ani

Educație
culturală

Pagina web:

www.bvau.ro

elevi

Pagina web:

Sub 14 ani

cititori

Pagina web:

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
303. Ziua Americii – expoziție de carte

04.0713.07.2014

175

Educație
culturală

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

304. Anton Cehov – 1860-1904 – expoziție de carte

15.0720.07.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

305. Vasile Alecsandri – expoziție de carte

21.0728.07.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

306. Ziua Imnului Național – expoziție de carte

29.07.2014

182

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

108

Informare
formare

și peste 14 ani

307. Voluntarii la Secția Adulți - instructaj, instruire- 03–31.07.2014
prezentare Secția Adulți, îndrumare și coordonare
activitate, pontaj etc. - 2 întâlniri

elevi

Ecoul manif. în massmedia

Pagina web:

www.bvau.ro,
facebook, presă

Sala de Lectură+Secția Multimedia
308. 4 Iulie-Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii - 01-31.07.2014
Filme preferate din Colectiile Multimedia - expoziție de
documente multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

309. Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei – 510 ani 02-10.07.2014
de la moarte (cca. 1435 – 2 iul. 1504)- expoziție de
documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro
facebook, presă

310. Emil Gârleanu, prozator, regizor, scenarist de film și 02-10.07.2014
jurnalist român” - 100 de ani de la moarte - expoziție de
documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

311. 11 Iulie - Ziua Mondială a Populației, instituită în 1987, 11-21.07.2014
la inițiativa O.N.U, când populația Terrei a ajuns la cifra
de 5 miliarde - expoziție de documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

312. 15 Iulie – Ziua Mărcii poștale românești- expoziție de 11-21.07.2014
documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

313. Eugen Lovinescu, critic literar și prozator, membru 11-21.07.2014
postmortem al Academiei Române – 70 de ani de la
moarte” (31 oct. 1881 – 16 iul. 1943) - expoziție de
documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

314. Constantin Noica, filozof, poet, eseist, publicist și scriitor 22-28.07.2014

180

Educație

7-60 ani

Elevi,

scriitori, Pagina web:

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

culturală

român – 105 ani de la naștere (24 iul.1909 – 4 dec. 1987)
- expoziție de documente

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

cadre
didactice,
studenți

www.bvau.ro

315. Eremia Grigorescu, unul dintre cei mai buni comandanți 22.07ai armatei române din Primul Război Mondial – 95 de 10.08.2014
ani de la moarte (28 nov. 1863 – 21 iul. 1919) expoziție de documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

316. Deșteaptă-te române! - 29 iulie, Ziua Imnului Național al 29.07României - expoziție de documente
10.08.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre didactice
www.bvau.ro

317. Veronica Micle, poetă română – 125 de ani de la moarte 29.07(22 apr. 1850 – 3 aug. 1889) - expoziție de documente
10.08.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

318. A 30-a întâlnire lunară din cadrul Colocviului
Constructorilor de Nave, desfășurată în sala Mihai
Eminescu a Bibliotecii; tema întâlnirii a fost prezentarea societății Helmers

110

Întâlnire
profesională

Peste 25 ani

Ingineri navaliști,
studenți, profesori

Presă,
Pagina web:

elevi

Pagina web:

04.07.2014

319. 4 ateliere de consiliere de grup pentru elevii de clasa a 15-16.07.2014
XI-a și a XII-a din Galați, care nu au luat încă o decizie 21-22.07.2014
legată de planificarea carierei sau nu au beneficiat de
sprijin în acest sens, desfășurate de către Fundația
Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională
Eleutheria, împreună cu Asociația Institutul Român de
Training, în cadrul proiectului „Link la primul job”

48

320. Ediție specială a Salonului literar „Axis Libri” - 25.07.2014
Lansarea volumului „Francmasoneria așa cum a fost”,
de Suveran Mare Comandor Viorel Dănacu,
președinte al Centrului Regional de Studii Francmasonice
Paris-București

165

Cultural

Fără limită
vârstă

321. Tabăra de creație și recreație „Galați - orașul 30.07.2014
valurilor Dunării” - manifestarea: Colecția Cărțile
Dunării cu lansări de carte

180

Educație
culturală

7-60 ani

322. Voluntariat cu elevi ai Colegiului Național 1-31.07.2014
„V.Alecsandri” în cadrul proiectului educațional
Întocmirea unei bibliografii cartografice, istorice și
geografice generale, pe baza materialului existent în
cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”

5

Informare
formare

și peste 14 ani

Informare
formare

și peste 14 ani

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

www.bvau.ro
www.bvau.ro,
facebook, presă

de Personalități
Pagina web:
gălățene
și www.bvau.ro
naționale,
facebook, presă
profesori, studenți
Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori
facebook, presă
elevi

Pagina web:

www.bvau.ro,
facebook, presă

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Secția Colecții Speciale
323. George Maksay – cel mai renumit fotograf gălățean – 1-31.07.2014
expoziție iconografică

185

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

324. Clubul de vacanță – Cafeneaua Culturală – 4 întâlniri

86

Educație
culturală

Peste 14 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

1-31.07.2014

Filiala nr. 1 „Costache Negri”
325. Flori din hârtie creponată – atelier creativ

16.07.2014

35

educație

4–14 ani

elevi

Pagina de Facebook:

326. Trăistuța cu povești : Punguța cu doi bani – vizionare 17.07.2014
film animat. Colorăm personajele din povestea vizionată.

24

educație

4–8 ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

327. Flori din textile – atelier creativ

23.07.2014

38

educație

4–14ani

elevi

Facebook:https://www.

facebook.com/pages/
Filiala nr.1Costache
Negri Galati

328. Trăistuța cu povești: Fata babei și fata moșneagului –
vizionare film animat. Colorăm personajele din povestea
vizionată.

24.07.2014

27

Educație, cultură 4–8 ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

329. Decorațiuni: coronițe, rame - atelier creativ

30.07.2014

38

educație

4 – 14ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

330. Trăistuța cu povești : Ursul păcălit de vulpe – vizionare 31.07.2014
film animat. Colorăm personajele din povestea vizionată.

34

educație

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

4 – 8 ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

331. Voluntarii la Filiala nr. 1 - instructaj, instruire- 1-31.07.2014
prezentare Filiala nr. 1, îndrumare și coordonare
activitate, pontaj etc.

11

Informare
formare

și peste 14 ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”
332. 11 iulie: Ziua Mondială a Populației: expoziție

07-13.07.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

333. ...Descoperind lectura de vacanță!...: expoziție

14-27.07.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

334. Noutățile lunii iulie: expoziție

14-31.07.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

335. Deschiderea Clubului de vacanță „Petrece vacanța
ALTFEL la bibliotecă!”, ediția a II-a, 2014

15.07.2014

190

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

336. Prezentarea activităților Clubului de vacanță

17.07.2014

210

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

337. Clubul de vacanță: Origami

21.07.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

338. Clubul de vacanță: Origami

22.07.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

339. Clubul de vacanță: Origami

23.07.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

340. Clubul de vacanță: Origami

24.07.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

341. Clubul de vacanță: Hai la joacă!!!

24.07.2014

20

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

342. Clubul de vacanță: Origami

28.07.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

343. 29 iulie – Ziua Imnului Național: expoziție

28 iul-3 aug

180

Educație, cultură, Fără limită de
istorie
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

344. Clubul de vacanță: Origami

29.07.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

345. Clubul de vacanță: Origami

30.07.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

346. Clubul de vacanță: Origami

31.07.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari,
elevi,voluntari,
părinți

Idem

2

Informare
formare

elevi

Pagina

347. Voluntarii la Filiala nr. 2 - instructaj, instruire- 1-31.07.2014
prezentare Filiala nr. 1, îndrumare și coordonare
activitate, pontaj etc.

și peste 14 ani

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”
348. Valsul Dunării la Galați! - Expoziție de documente de
bibliotecă

29.06 – 30.07
2014

97

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

349. Șah sportul minții! - Proiect de educație prin joc
Expoziție de documente de bibliotecă

21.07–
10.09.2014

32

Educație, cultură

10 – 18 ani

Elevi de gimnaziu
și liceu

Pagina web:

350. Personalități ale literaturii române și universale
aniversate în luna iulie - 8 miniexpoziții de carte din
colecțiile bibliotecii

01 – 30 iulie

95

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

Biblioteca Estivală

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

351. Tabăra de Creație Axis Libri – 8 întâlniri/ luna iulie

7-25.07.2014

528

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

352. Seară Folk la Biblioteca Estivală

1-31.07.2014

295

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

353. Vizita membrilor Taberei de Creație și Recreație
„Galați - orașul valurilor Dunării” la Biblioteca
Estivală

28.07.2014

104

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

354. Lansări de carte în cadrul Taberei de Creație și
Recreație „Galați - orașul valurilor Dunării”

28.07.2014

58

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

Pagina web:

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii
355. Sfânta Fecioara Maria - Maică precurată, Regină 06– 20.08.2014
peste îngeri - expoziție de obiecte handmade, realizate
de Costel Voiniciuc

150

Educație
culturală

Sub 14 ani

cititori

356. Cartea de vacanță în colecțiile
„V.A.Urechia” - expoziție de carte

130

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Pagina web:
didactice, părinți
www.bvau.ro

357. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
06.08.2014
Ora de nutriție - susținută de invitatul special, Radu
Frâncu, nutriționist la S.C. MedicoTest S.R.L. Concursul
de lectură „Citește și dă mai departe”

70

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre www.bvau.ro,
didactice,
facebook,
bibliotecari, părinți presă

358. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
13.08.2014
Tema: Să stăm de vorbă cu scriitorii de carte pentru
copii. Invitați speciali: Cezarina Adamescu Delia Nazare
și Olimpia Sava. „Citește și dă mai departe!” - concurs de
lectură

80

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Presă, TV
didactice,
Pagina web:
bibliotecari, părinți www.bvau.ro

359. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
20.08.2014
Tema: Lecția de șah, prezentată de ing. Adrian
Smărăndoiu, reprezentant al Asociației „Șah Club”
Galați. „Lecția de pictură”, susținută de Costel
Voiniciuc.„Citește și dă mai departe!” - concurs de
lectură

60

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Presă, TV
didactice,
Pagina web:
bibliotecari, părinți www.bvau.ro

360. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
27.08.2014
Tema: Între conflict și mediere, susținută de prof.
Tincuța Tufă, Andrei Alexandrov, psiholog și Amalia
Dumbravă, mediator.
„Citește și dă mai departe!” - concurs de lectură

60

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Presă, TV
didactice,
Pagina web:
bibliotecari, părinți www.bvau.ro

Bibliotecii 20-30.08.2014

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

361. Voluntarii la Secția Copii - instructaj, instruire- 01–29.08.2014
prezentare Secția copii, îndrumare și coordonare
activitate, pontaj etc.

6

Informare
formare

Vârsta

și peste 14 ani

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

elevi

Pagina web:

www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
362. Marin Preda – expoziție de carte

05.08.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

363. Ziua Internațională a tineretului – expoziție de carte

12.08.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

364. Herta Müller – expoziție de carte

17.08.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

365. Clasici ruși – expoziție de carte

25.08.2014

182

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

36

Informare
formare

și peste 14 ani

366. Voluntarii la Secția Adulți - instructaj, instruire- 01–29.08.2014
prezentare Secția Adulți, îndrumare și coordonare
activitate, pontaj etc. - 2 întâlniri

elevi

Pagina web:

www.bvau.ro,
facebook, presă

Sala de Lectură+Secția Multimedia
367. Deșteaptă-te române! - 29 iulie, Ziua Imnului Național al 29.07României, expoziție de documente
10.08.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

368. Veronica Micle, poetă română – 125 de ani de la moarte
(22 apr. 1850 –3 aug. 1889), expoziție de documente

29.07-

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro
facebook, presă

369. Povești fermecătoare și destinații exotice - expoziție de
documente multimedia

1-31.08.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

370. Constantin Brâncoveanu, domn creștin și martir al
11- 21.08.2014
neamului românesc – 300 de ani de la moarte (1654 – 14
aug. 1717), expoziție de documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

371. Ziua Marinei Române, expoziție de documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

10.08.2014

11–21.08.2014

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

părinți
372. Nedelcu Oprea, bibliotecar și director al Bibliotecii V.A.
Urechia – 5 ani de la moarte (22 apr. 1930 – 24 aug.
2009), expoziție de documente

22-29.08.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

373. Carol Davila, medic și farmacist român de origine
22- 29.08.2014
franceză, născut în Italia (1828 – 24 aug. 1884) – 130 de
ani de la moarte, expoziție de documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
studenți

374. Personalitatea săptămânii - Peter O'Toole –
(02.08.1932-14.12.2013) – actor , fișă biobibliografică
de prezentare, expusă în sala multimedia

28.07–
03.08.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

375. Personalitatea săptămânii - Rhona Mitra –
04.08–
(09.08.1976) – actriță, fișă biobibliografică de prezentare,
10.08.2014
expusă în sala multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre didactice
www.bvau.ro

376. Personalitatea săptămânii - Ben Affleck – (15.08.1972) 11.08–
– actor; fișă biobibliografică de prezentare, expusă în sala 17.08.2014
multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

377. Personalitatea săptămânii - Robert Redford –
18.08–
(18.08.1936) – actor; fișă biobibliografică de prezentare,
24.08.2014
expusă în sala multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

378. Personalitatea săptămânii - Ingrid Bergman –
25.08–
(29.08.1915 – 29.08.1982) – actriță; fișă biobibliografică
31.08.2014
de prezentare, expusă în sala multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

379. Voluntariat cu elevi ai Colegiului Național 1-29.08.2014
„V.Alecsandri” în cadrul proiectului educațional
Întocmirea unei bibliografii cartografice, istorice și
geografice generale, pe baza materialului existent în
cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”

5

Informare
formare

și peste 14 ani

elevi

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

Pagina web:

www.bvau.ro,
facebook, presă

Secția Colecții Speciale
380. Tipărituri românești din epoca brâncovenească
– expoziție iconografică

1-29.08.2014

185

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

381. Clubul de vacanță – Cafeneaua Culturală – 4 întâlniri

1-29.08.2014

86

Educație
culturală

Peste 14 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Filiala nr. 1 „Costache Negri”
382. Inițiere în limba franceză – atelier creativ

04.08–
08.08.2014

45

educație

4–14 ani

elevi

Pagina de Facebook:

383. Atelier de astronomie – atelier creativ

11.08–
14.08.2014

40

educație

4–8 ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

384. Accesorii și bijuterii - atelier creativ

20.08.2014

42

educație

4–14ani

elevi

Facebook:https://www.

facebook.com/pages/
Filiala nr.1Costache
Negri Galati

385. Trăistuța cu povești: „Pinocchio” – vizionare film
animat. Colorăm personajele din povestea vizionată

21.08.2014

36

386. Decorăm tricouri uzate - atelier creativ.

27.08.2014

38

Educație, cultură 4–8 ani
educație

4 – 14ani

elevi

Idem

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

387. Trăistuța cu povești: „Cei trei purceluși” – vizionare
28.08.2014
film animat. Colorăm personajele din povestea vizionată.

35

educație

4 – 8 ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

388. Accesorii și bijuterii - expoziție

01.08–
15.09.2014

120

Informare
formare

și peste 14 ani

elevi

Pagina de Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
Galati

389. Lecturi pentru vacanță – expoziție de documente nou

01.08-

120

Informare

și peste 14 ani

elevi

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

intrate în colecțiile filialei

29.08.2014

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina

formare
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”

390. Noutățile lunii august: expoziție

04-10 aug

180

Educație, cultură

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala

nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina
web:

www.bvau.ro
391. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

04.08.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
părinți voluntari

Idem

392. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

05.08.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
părinți voluntari

Idem

393. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

06.08.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

394. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

07.08.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

11-17.08.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

396. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

11.08.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

397. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

12.08.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

398. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

13.08.2014

90

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

399. Clubul de vacanță: Arta aranjării și împăturirii
șervețelului

14.08.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

11-17.08.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

18.08.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

18-24.08.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

19.08.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,

Idem

395. Noutățile lunii august: beletristică expoziție

400. 15 August: Ziua Marinei Române: expoziție
401. Clubul de vacanță: Inițiere în fotografie
402. 19. augut: Mircea Sântimbreanu(n. 7 ianuarie 1926 - d.
19 august 1999): expoziție
403. Clubul de vacanță: Inițiere în fotografie

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

voluntari, părinți
404. Clubul de vacanță: Inițiere în fotografie

20.08.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

405. Clubul de vacanță: Inițiere în fotografie

21.08.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

25-31.08.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

407. Clubul de vacanță: Inițiere în fotografie

25.08.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

408. Clubul de vacanță: Inițiere în fotografie

26.08.2014

60

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

409. Clubul de vacanță: Inițiere în fotografie

27.08.2014

90

Educație, cultură

Sub 15 ani

Preșcolari, elevi,
voluntari, părinți

Idem

2

Informare
formare

elevi

Pagina

406. Rodica Ojog-Brașoveanu, scriitor român (28 august
1939 – 2 septembrie 2002): expoziție

410. Voluntarii la Filiala nr. 2 - instructaj, instruire- 1-29.08.2014
prezentare Filiala nr. 2, îndrumare și coordonare
activitate, pontaj etc.

și peste 14 ani

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”
411. Lectura în vacanță: Stop ignoranței ! - Expoziție de
documente de bibliotecă

01.08.2014

97

Educație, cultură

7-60 ani

Toate categoriile

Pagina web:

412. Șah sportul minții! - Proiect de educație prin joc
Expoziție de documente de bibliotecă

21.07–
10.09.2014

50

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi și studenți

Pagina web:

413. Personalități ale literaturii române și universale
aniversate în luna august - 10 miniexpoziții de carte din
colecțiile bibliotecii

01–29.08.2014

95

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

Biblioteca Estivală
414. Tabăra de Creație Axis Libri – 8 întâlniri/ luna august 1-29.08.2014

495

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

415. Seară Folk la Biblioteca Estivală – 4 întâlniri/ luna
august

265

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

1-29.08.2014

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii
416. Sfânta Fecioara Maria - Maică precurată, Regină 08– 12.09.2014
peste îngeri - expoziție de obiecte handmade, realizate
de Costel Voiniciuc

150

Educație
culturală

Sub 14 ani

cititori

Pagina web:

417. Bibliografia
școlară
în
colecțiile
„V.A.Urechia”- expoziție de carte

150

Educație
culturală

Sub 14 ani

cititori

Pagina web:

418. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
03.09.2014
Ghid de vacanță – impresii, amintiri
„Citește și dă mai departe!” concurs lectură, ultima
întâlnire.

60

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre www.bvau.ro,
didactice,
facebook,
bibliotecari, părinți presă

419. Clubul de vacanță – Clubul Curioșilor
10.09.2014
Tombola concursului „Citește și dă mai departe!”
Încheierea programului de vacanță. Evaluarea
activităților. Premierea.

70

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Presă, TV
didactice,
Pagina web:
bibliotecari, părinți www.bvau.ro

Bibliotecii 13.0930.09.2014

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
420. Ivan Turgheniev, romancier și dramaturg rus – expoziție 01.09.2014
de carte

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre didactice
www.bvau.ro

421. George Bacovia, poet român – expoziție de carte

02.09.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

422. Nașterea Maicii Domnului – expoziție de carte

08.09.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

423. Autori francezi – expoziție de carte

12.09.2014

182

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

424. Ziua Limbilor Europene – expoziție de carte

26.09.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

425. Cărți de pedagogie – expoziție de carte

28.09.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

426. Participarea la deschiderea Proiectului Raftul cu
inițiativă – organizat de ANBPR și PROVOBIS

14-17.09.2014

2

Voluntariat

-

bibliotecari

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Sala de Lectură+Secția Multimedia
427. Liviu Rebreanu, prozator, dramaturg și publicist român – 31.0870 de ani de la moarte - expoziție de documente
08.09.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

428. „Ovidiu Drîmba, istoric literar român” - 95 de ani de la
naștere, expoziție de documente

30.08-

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro
facebook, presă

429. Filme noi – 2014 - în Colecțiile Multimedia - expoziție
de documente multimedia

1-30.09.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre didactice
www.bvau.ro

430. Ziua Mondială a Frumuseții, expoziție de documente

08- 17.09.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

431. Ziua Inginerului Român, expoziție de documente

14–25.09.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
profesori, părinți
www.bvau.ro

432. Figuri ilustre din perioada Renașterii și creațiile lor
artistice - 20 septembrie - Zilele Europene ale
Patrimoniului, expoziție de documente

18-24.09.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

433. Să învățăm limbile străine, fără profesor - 26 septembrie 25.09- Ziua Europeană a Limbilor, expoziție de documente
03.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
studenți

434. Călător prin lumea largă – 27 septembrie – Ziua
Mondială a Turismului, expoziție de documente

25.09-

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
studenți

435. Grigore Hagiu, poet și ziarist gălățean – 81 de ani de la
naștere, expoziție de documente

25.09-

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
studenți

436. Personalitatea săptămânii - Scott Speedman
31.08–
(01.09.1975) – actor , fișă biobibliografică de prezentare, 07.09.2014
expusă în sala multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

437. Personalitatea săptămânii - Sam Neill – (14.09.1947) – 08–14.09.2014
actor, fișă biobibliografică de prezentare, expusă în sala
multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre didactice
www.bvau.ro

438. Personalitatea săptămânii - Tommy Lee Jones –

180

Educație

7-60 ani

Elevi,

13.09.2014

03.10.2014

03.10.2014

15–21.09.2014

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

scriitori, Pagina web:

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

(15.09.1946) – actor; fișă biobibliografică de prezentare,
expusă în sala multimedia

Vârsta

culturală

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

cadre
didactice,
vizitatori

www.bvau.ro

439. Personalitatea săptămânii - Jim Caviezel –
22–28.09.2014
(26.09.1968) – actor; fișă biobibliografică de prezentare,
expusă în sala multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

440. Personalitatea săptămânii - Christoph Waltz –
29.09–
(04.10.1956) – actor; fișă biobibliografică de prezentare,
05.10.2014
expusă în sala multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

441. Salonul Literar Axis Libri – Ediție specială
Lansarea volumului Jocul celor 100 de frunze și alte
povestiri, autor Varujan Vosganian

12.09.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

442. Colocviul Constructorilor de Nave - a 31-a întâlnire
lunară

19.09.2014

98

Cultură generală

-

Ingineri,
Pagina web:
cercetători, gălățeni www.bvau.ro, presă

Secția Colecții Speciale
443. Incunabule în colecțiile Bibliotecii „V.A.Urechia” - 1-30.09.2014
expoziție

185

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

444. Clubul de vacanță – Cafeneaua Culturală – Închiderea 04.09.2014
și evaluarea

86

Educație
culturală

Peste 14 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

445. Zilele Europene ale Patrimoniului - Dimitrie Cantemir 19.09.2014
– o personalitate renascentistă a culturii române, masă
rotundă și prezentare de ediții bibliofile

90

Educație
culturală

Peste 14 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina de Facebook:
cadre didactice
https://www.faceboo

Filiala nr. 1 „Costache Negri”
446. Ziua limbilor Europei – expoziție de documente

18.09–
30.09.2014

120

Educație
culturală

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri

447. Lumea poveștilor - expoziție cu cele mai frumoase cărți 01.09–
cu povești
30.09.2014

115

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina de Facebook:
cadre didactice
https://www.faceboo

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

448. 25 septembrie - Ziua Mondială a mediului marin –
expoziție cu documente

24.09–
30.09.2014

120

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

449. Bacovia la ceas aniversar – expoziție de documente

15.09–
30.09.2014

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

450. Flori și papioane din materiale textile - atelier creativ

03.09.2014

45

Educație
culturală

4 - 14

elevi

Idem

451. Trăistuța cu povești : Degețica – vizionare film animat

04.09.2014

40

Educație
culturală

4 – ani

elevi

Idem

452. Închiderea Clubului de vacanță BiblioVACANȚA

10.09.2014

75

Educație
culturală

4 – 14ani

elevi

Idem

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”
453. Nicolae Filimon – expoziție de documente

06.09.2014

180

Educație
culturală

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala

nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina
web:

www.bvau.ro
454. Noutățile lunii septembrie – expoziție de documente

01-14.09.2014

180

Educație
culturală

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

455. Noutățile lunii septembrie - expoziție de carte didactică 15-30.09.2014

180

Educație
culturală

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

456. Ziua Europeană a Limbilor - expoziție de documente

26.09.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Toate categoriile

Idem

457. Clubul de vacanță: Jocurile copilăriei

01.09.2014

90

Educație
culturală

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

Idem

458. Clubul de vacanță: Jocurile copilăriei

02.09.2014

60

Educație
culturală

Sub 15 ani

Elevi, cadru
didactic

Idem

459. Clubul de vacanță: Jocurile copilăriei

03.09.2014

90

Educație
culturală

Sub 15 ani

preșcolari, cadru
didactic

Idem

460. Clubul de vacanță: Jocurile copilăriei

04.09.2014

60

Educație
culturală

Sub 15 ani

Elevi, cadru
didactic

Idem

461. Clubul de vacanță: Jocurile copilăriei

08.09.2014

90

Educație
culturală

15 – 25 ani

Elevi, cadru
didactic

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

462. Clubul de vacanță: Jocurile copilăriei

09.09.2014

60

Educație
culturală

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice

Idem

463. Clubul de vacanță: Jocurile copilăriei

10.09.2014

90

Educație
culturală

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice,

Idem

464. Închiderea clubului de vacanță

11.09.2014

150

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi, părinți
profesori

Idem

-20-40 ani

Bibliotecari,
specialiști în
domeniul IT

Pagina web:

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației”
465. Masă rotundă / Întâlnire cu specialiștii din domeniul
IT privind promovarea serviciilor de bibliotecă și a
ofertei culturale. Prezintă Prof. Univ. dr. Luminița
Dumitriu. Moderator Ilie Zanfir

18.09.2014

65

Pregătire
profesională

www.bvau.ro
facebook, presă

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”
466. George Coșbuc în patrimoniul cultural național Expoziție de documente

10- 25.09.2014

150

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

467. Șah sportul minții! - Proiect educațional
Expoziție de documente de bibliotecă

21.07–
10.09.2014

50

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi de gimnaziu
și liceu

Pagina web:

468. Șah sportul minții!
Încheirea proiectului si premierea

10.09.2014

20

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi

Pagina web:

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

Biblioteca Estivală
469. Tabăra de Creație Axis Libri – 4 întâlniri/ luna
septembrie
Închiderea programului

1-30.09.2014

145

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

470. Seară Folk la Biblioteca Estivală – 2 întâlniri/ luna
septembrie

1-30.09.2014

135

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

Pagina web:
www.bvau.ro,
revista „Axis Libri”

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii
471. Noaptea în bibliotecă - Lansarea Clubului de șah „Axis 04.10.2014
Libri” și prima lecție demonstrativă susținută de
instructor Adrian Smărăndoiu

20

Educație
culturală

Sub 14 ani

Preșcolari și elevi

472. Noaptea în bibliotecă - Art Hobby Creativ! – 04.10.2014
confecționarea brățărilor din elastice. Au participat
membrii Clubului Curioșilor

50

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Pagina web:
didactice, părinți
www.bvau.ro,
revista „Axis Libri”

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

473. Noaptea în bibliotecă - Căutătorii de comori – concurs. 04.10.2014
Participă elevii școlilor gălățene, coordonați de
personalul Secției pentru copii

50

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Pagina web:
didactice,
www.bvau.ro,
bibliotecari, părinți revista „Axis Libri”

474. Noaptea în bibliotecă - Lectură și teatru la lumina 04.10.2014
felinarelor! – cu participarea elevilor școlilor gălățene

40

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi,
cadre Pagina web:
didactice, părinți
www.bvau.ro,
revista „Axis Libri”

475. Noaptea în bibliotecă - Culorile anotimpurilor – 04 – 23.10.2014
vernisajul expoziției de pictură a Mariettei Vătafu.
Prezintă: autoarea lucrărilor și președinta Fundației
„Împreună” - Daniela Strat

150

Educație plastică

7-60 ani

Elevi,
cadre Pagina web:
didactice, părinți
www.bvau.ro

476. Clubul de șah „Axis Libri” - organizat în fiecare zi de 8,15,22 și
miercuri – luna octombrie – 4 întâlniri
29.10.2014

60

Educație
culturală

Sub 14 ani

Preșcolari și elevi

Pagina web:
www.bvau.ro,
revista „Axis Libri”

477. 24 octombrie – Ziua Internațională a Dezvoltării 24.10 – 29.10
Informaționale
Biblioteca - centru de comunicare și transmiterea
informației – expoziție carte

150

Educație
culturală

7-60 ani

Publicul cititor

Pagina web:
www.bvau.ro

478. Magie, suspans și mister în colecțiile Secției pentru 31.10-07.11
copii – expoziție carte și desene

150

Educație
culturală

7-60 ani

Publicul cititor

Pagina web:
www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
479. Ziua internațională a muzicii – expoziție de carte

01.10.2014

250

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

480. Cărți de succes – expoziție de carte

04.10.2014

350

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

481. Ziua Învățătorului – expoziție de carte

05.10.2014

320

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

482. James Clavell, scriitor britanic – expoziție de carte

10.10.2014

150

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
profesori, părinți
www.bvau.ro

483. Arthur Miller, scriitor american – expoziție de carte

17.10.2014

50

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre

scriitori, Pagina web:
didactice,

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

părinți

www.bvau.ro
scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

484. 29 octombrie - Ziua internațională a internetului – 29.10.2014
expoziție de carte

80

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

485. Noaptea în bibliotecă - Fețe Fețe – Atelier caricaturi

04.10.2014

95

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
părinți,profesori

486. Noaptea în bibliotecă – Noaptea
Bibliodetectivilor

04.10.2014

78

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

487. Noaptea în bibliotecă - Întâlnire surpriză cu o carte

04.10.2014

50

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

488. Noaptea în bibliotecă - Seara poveștilor de groază

04.10.2014

79

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

489. Noaptea în bibliotecă - Să decorăm biblioteca

04.10.2014

35

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

490. Noaptea în bibliotecă - Seara folk

04.10.2014

85

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

Pagina web:

www.bvau.ro

Sala de Lectură+Secția Multimedia
491. Ștefan Petică, poet și ziarist gălățean – 110 ani de la
moarte - expoziție de documente

04-09.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

492. Educația în școală și în afara ei – Ziua Mondială a
Educatorilor, expoziție de documente

04-09.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro
facebook, presă

493. Muzica clasică în Colecțiile Multimedia - expoziție de
documente multimedia

1-30.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre didactice
www.bvau.ro

494. Ziua mondială a sănătății mentale, expoziție de
documente

10- 16.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

495. Alexandru Zub, istoric român, membru al Academiei
Române – 80 de ani de la naștere, expoziție de
documente

10- 16.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

496. Frederic Chopin, pianist și compozitor polonez – 165 de
ani de la moarte, expoziție de documente

17-23.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

497. Pledoarie pentru o alimentație sănătoasă – Ziua
Mondială a alimentației, expoziție de documente

16-23.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
studenți

498. Ostași români la datorie - 25 Octombrie - Ziua Armatei
Române, expoziție de documente

24- 30.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
studenți

499. Dosoftei, cărturar român și Mitropolit al Moldovei – 390 24- 30.10.2014
de ani de la naștere, expoziție de documente

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
profesori, studenți www.bvau.ro

500. Personalitatea săptămânii - Matt Damon (08.10.1970)
– actor , fișă biobibliografică de prezentare, expusă în
sala multimedia

06-12.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

501. Personalitatea săptămânii - Kelly Preston (13.10.1962) 13–19.10.2014
– actriță, fișă biobibliografică de prezentare, expusă în
sala multimedia

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre didactice
www.bvau.ro

502. Personalitatea săptămânii - Ang Lee (23.10.1954) –
actor; fișă biobibliografică de prezentare, expusă în sala
multimedia

20–26.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

503. Personalitatea săptămânii - Stephen Rea (31.10.1946)
– actor; fișă biobibliografică de prezentare, expusă în
sala multimedia

27–31.10.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

504. Inaugurarea Sălii de studiu și cercetare Acad. Prof.
Univ. Dr. Constantin Gheorghe Marinescu, în spațiul
Oficiului de Informare Comunitară

01.10.2014

50

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro
vizitatori

505. Consiliul Științific al Bibliotecii

03.10.2014

17

Cultură

7-60 ani

Bibliotecari

506. Colocviul Constructorilor de Nave - a 32-a întâlnire
lunară

03.10.2014

98

Cultură generală

-

Ingineri,
Pagina web:
cercetători, gălățeni www.bvau.ro, presă

507. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor:
Quermessa ori mirodeniile minții, autor Victor Cilincă

09.10.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

Pagina web:

www.bvau.ro

scriitori, Pagina web:
didactice,

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

și Ocolul Pământului în 80 de schițe umoristice,
antologie de texte selectate și traduse de Petru Iamandi

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

vizitatori

www.bvau.ro, presă,
facebook

508. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor: Icoane 16.10.2014
șterse, autor părintele Simion Vârgolici și Sfinții martiri
Brâncoveni: 300 de ani de la mucenicie, autor pr.
Eugen Drăgoi

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

509. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor: Viața 23.10.2014
începe mereu, autor Angela Ribinciuc și Clipa îndoielii,
autor Viorel Dinescu

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

510. Curs de perfecționare profesională în cadrul Centrului 27.10.2014
de Formare Regională acreditat al Bibliotecii

12

Pregătire
profesională

-

Bibliotecari
formatori

și Pagina web:

www.bvau.ro, presă,
facebook

511. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor: Visul
Mariei, autor Cristina Plămădeală, Isografii: Eseuri
despre evadarea în esențial, autor Christian Crăciun,
Încercări de hermeneutică antropologică asupra
ritualurilor religios-creștine, autor Bogdan-Costin
Georgescu și Admirabila tăcere: Jurnal, autor
Alexandru Mironescu

30.10.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina de Facebook:
cadre didactice
https://www.faceboo

Secția Colecții Speciale
512. Ateliere fotografice gălățene, de altădată
- expoziție

1-31.10.2014

185

Educație
culturală

Filiala nr. 1 „Costache Negri”
513. Petre Țuțea – la ceas aniversar - expoziție de
documente

06– 10.10.2014

120

Educație
culturală

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri

514. Edgar Allan Poe – expoziție de documente

07 - 15.10.2014

115

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

515. Lumea magică a poveștilor - noutăți pentru copii

10 - 20.10.2014

120

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

516. Ziua Armatei – expoziție de documente

25 - 30.10.2014

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina de Facebook:
cadre didactice
https://www.faceboo

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri
517. Ziua Internațională a Internetului – expoziție de
documente

29 – 31.10.2014

115

Educație
culturală

4 - 14

Elevi,
scriitori, Pagina de Facebook:
cadre didactice
https://www.faceboo

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”
518. Noutățile lunii octombrie: expoziție de documente

1-12.10.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala

nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina
web:

www.bvau.ro
519. Vizită: Școala Primară nr. 1 Cișmele

10.10.2014

30

Educație, cultură

520. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde (n. 16.10.1854 d. 30.11.1900), scriitor irlandez: 160 ani de la naștere:
expoziție de documente

13 – 19.10.2014

180

521. Noutățile lunii octombrie: expoziție de documente

13-19.10.2014

Elevi, cadru
didactic

Idem

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

522. În lumea minunată a cărților – manifestare literară. Au 16.10.2014
participat elevi de la Șc. Gimnazială "Mihail și Gavril"
din localitatea Mihail Kogălniceanu

50

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadru
Idem
didactic, bibliotecar

523. Ziua Armatei Române: expoziție de documente

180

Educație, cultură, Fără limită de
istorie
vârstă

Toate categoriile
sociale

524. Farmecul lecturii - manifestare literară. Au participat 27.10.2014
elevi de la Școala Gimnazială Grigore Moisil

40

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadru
Idem
didactic, bibliotecar

525. Vizită – Elevi de la Școala Primară Sf. Cuvioasa
Parascheva din localitatea Smârdan

27.10.2014

30

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadru
Idem
didactic, bibliotecar

526. Ziua Internațională a Mării Negre – expoziție de
documente

27.1002.11.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
geografie
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

527. Lansarea revistelor școlare „Jurnal de gimnaziu” și
"Flamura" de la Școlii Gimnaziale Grigore Moisil -

30.10.2014

50

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice,

Idem

20 – 26.10.2014

Sub 15 ani

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

manifestare literară

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

bibliotecar

528. Noutățile lunii octombrie: expoziție de documente

1-12.10.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

529. Vizită – Elevi de la Școala Primară nr. 1 Cișmele

10.10.2014

30

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadru
Idem
didactic, bibliotecar

Idem

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației”
530. Necesitatea unei biblioteci specializate în domeniul IT 23.10.2014
-Dezbatere. Moderator: Geta Eftimie, dir. adj.

47

Pregătire
profesională

-

Bibliotecari,
specialiști în
domeniul IT

Pagina web:

www.bvau.ro
facebook, presă

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”
531. Toamna în vers și culoare!
10 – 31
Expoziție de documente de bibliotecă și desene realizate octombrie 2014
de elevi clasele II – IV Colegiului Național “Al. I. Cuza”

150

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

Pagina web:

532. Puterea cuvintului în jocul vieții!
Proiect de educație prin lectură împotriva discriminării
tinerilor inclusiv în mediul online, apel prin Campania
CE No Hate Speech Movement!, 2014 -2015
Liceul tehnologic de Marină

Oct. 2014oct. 2015

50

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi de gimnaziu
și liceu

Pagina web:

533. Personalități ale literaturii române și universale
aniversate în luna octombrie 6 miniexpoziții de carte din colecțiile bibliotecii

1-31.10.2014

20

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi

Pagina web:

www.bvau.ro

www.bvau.ro

www.bvau.ro

Locații externe
534. Lansarea cărții Din cauza poeților din preajmă a
autorului Gelu Ciorici-Șipote . Moderator: directorul
Bibliotecii „V.A. Urechia” - Prof. Zanfir Ilie
Invitați-vorbitori au fost: a.g. secară, Vasile Ghica, Ionel
Necula, Tănase Dănăilă etc. Locația: Biblioteca
Municipală „Ștefan Petică” din Tecuci

18.10.2014

1

Cultură

-

Managerul
instituției

Pagina web:

535. Conferința Managerilor Culturali
26.10.2014
Locația: Biblioteca Națională a României. Tema:
Managerul Cultural: „Unde suntem? Unde vrem să fim?”
Din partea Bibliotecii „V.A. Urechia” a participat

1

Pregătire
profesională

-

Managerul
instituției

Pagina web:

www.bvau.ro

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

managerul instituției, prof. dr. Zanfir Ilie
Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii
536. Vizită la Bibliotecă – au participat elevii clasei a IV -a ai 04.11.2014
Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu

63

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi și cadre
didactice

Pagina web:

537. Clubul de șah „Axis Libri” - instructor Adrian 05.11.2014
Smărăndoiu

20

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, părinți

Pagina web:

538. Din Legende române, de V.A. Urechia – oră de lectură 11.11.2014
publică realizată cu participarea elevilor Școlii
Gimnaziale nr. 12, coord. prof. Adriana Ciobotaru

25

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi și cadre
didactice

Pagina web:

539. Clubul de șah ”Axis Libri” - instructor Adrian 12.11.2014
Smărăndoiu

20

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, părinți

Pagina web:

540. Poezii din suflet – lansare de carte. Autor Petra-Ana 14.11.2014
Mirică - Bobiț

50

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice

Pagina web:

541. Dimineață de lectură – au participat elevii clasei a II-a 18.11.2014
B, coordonați de prof. înv. primar Bucur Luminița ai
Școlii Gimnaziale „Sf. Împărați”

30

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, părinți,
cadre didactice

Pagina web:

542. Clubul de șah „Axis Libri” - instructor Adrian 19.11.2014
Smărăndoiu

20

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, părinți

Pagina web:

543. Vizită la Bibliotecă – au participat elevii clasei a V-a și 19.11.2014
a VI-a, ai Șc. Gim. nr. 9, coord. Prof. Ramona Drăgan

50

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi și cadre
didactice

Pagina web:

544. Vernisajul expoziției „Știm să trăim cu Alzheimer?” - 26.11obiecte hand-made, rezultate în urma activităților 12.12.2014
terapeutice la Centrului de zi Alzheimer, din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a
Copilului Galați

200

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi și cadre
didactice

Pagina web:

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
545. André Malraux – expoziție de carte

03.11.2014

250

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

546. Fiodor Mihailovici Dostoievski – expoziție de carte

11.11.2014

350

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

20.11.2014

320

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

548. Cititorul V.I.P. - manifestare organizată în cadrul Zilelor 14.11.2014
Bibliotecii 2014

150

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

549. Gala Voluntarilor – manifestare organizată în cadrul 14.11.2014
Zilelor Bibliotecii 2014

95

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
părinți,profesori

Pagina web:

547. Ziua Internațională fără fumat – expoziție de carte

Ecoul manif. în massmedia

www.bvau.ro

Sala de Lectură+Secția Multimedia
550. Staruri masculine ale cinematografiei - expoziție de
documente multimedia, organizată la mezanin

01 – 30.11.2014

551. Ziua Internațională a Mării Negre - expoziție de 31.10- 07.11documente, organizată în sala de lectură Mihai Eminescu 2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

180

istorie, cultură,
educație

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori

Pagina web:

www.bvau.ro
www.bvau.ro
facebook, presă

552. Anton Pann, poet și folclorist român – 160 de ani de la
moarte - expoziție de documente, organizată în foaierul
sălilor de lectură

31.1007.11.2014

180

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori

Pagina web:

553. Nicolae Spirescu, pictor gălățean – 5 ani de la moarte expoziție de documente, organizată în foaierul sălilor de
lectură

31.1007.11.2014

180

Educație, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

554. Axis libri – brand cultural gălățean - Noutăți ale editurii
Axis Libri 2013-2014) - expoziție de documente,
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu

8 – 20.11.2014

180

Educație, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

555. Profesorului V.A. Urechia, donator de bibliotecă – 124
de ani de existență - expoziție de documente, organizată
în foaier

8-20.11.2014

180

Educație, cultură

Peste 16 ani

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

556. Scriitori gălățeni aniversați în luna noiembrie – Ioan C.
Beldie (12 nov.), Virgil C. Benișachi (15 nov.), Iordan
Chimet (18 nov.), Nina Cassian (27 nov.) - expoziție de
documente, organizată în foaierul sălilor de lectură

21–27.11.2014

180

Educație, cultură, Peste 16 ani
literatură

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

180

Educație, cultură, Peste 16 ani
literatură, religie

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

557. Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist plastic român – 28.1125 de ani de la moarte - expoziție de documente,
11.12.2014
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

558. „...Și s-a înfăptuit Marea Unire – 1 dec. 1918” - Ziua
Națională a României - expoziție de documente,
organizată în foaierul sălilor de lectură

28.1104.12.2014

180

Educație, cultură, Peste 16 ani
istorie

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

559. Sărbătoarea Sfântului Andrei în obiceiuri românești expoziție de documente, organizată în foaierul sălilor de
lectură

28.1104.12.2014

180

Educație, cultură, Peste 16 ani
istorie

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

560. Colocviul Constructorilor de Nave, ed. a 33-a

03.11.2014

98

Peste 18 ani

Studenți, ingineri,
profesori,

Pagina web:

561. Conferințele practice BookLand Evolution – 4 întâlniri

17–19,
21.11.2014

720

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, tineri

Pagina web:

562. Personalitatea săptămânii - Ethan Hawke (06.11.1970) 03.11–
– actor, fișă biobibliografică de prezentare, expusă în
09.11.2014
sala multimedia

180

Educație, cultură, Peste 16 ani
cinematografie

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

563. Personalitatea săptămânii - Demi Moore (11.11.1962)
– actriță, fișă biobibliografică de prezentare, expusă în
sala multimedia

10.11–
16.11.2014

180

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

564. Personalitatea săptămânii - Mark Ruffalo (22.11.1967) 17.11–
– actor, fișă biobibliografică de prezentare, expusă în sala 23.11.2014
multimedia

180

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

565. Personalitatea săptămânii - Don Cheadle (29.11.1964) 24.11–
– actor – (); fișă biobibliografică de prezentare, expusă
30.11.2014
în sala multimedia

180

Educație, cultură

Peste 16 ani

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

566. Anul Urechia sau amprenta culturală a unui cărturar 14.11.2014
în istoria orașului Galați - alocuțiuni suținute de Zanfir
Ilie, directorul Bibliotecii, Cristian Căldăraru, Cătălin
Negoiță, Marius Mitrof, Theodor Parapiru

200

Educație, cultură

Elevi, studenți,
profesori,
personalități
gălățene

Pagina web:

567. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor:
06.11.2014
Memoria hârtiei, autor Viorel Burlacu, Entre les griffes
du rire, autor Vasile Ghica, Cronici și eseuri filosofice,
autor Ionel Necula, Minunile nu se repetă, autor Nelu
Păcuraru și monografia Ștefan Petică. La 110 ani
după...

175

Educație
culturală

7-60 ani

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro, presă
www.bvau.ro, presă

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

568. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor:
13.11.2014
Aventura lecturii, autor Mioara Bahna, Tobele mute,
autor Emilian Marcu și Generația orfelină, autor Adrian
Dinu Rachieru

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

569. Lansarea noului program BVAU-Star voluntar, în
cadrul proiectului Raftul cu inițiativă, inițiat de
Fundația ProVobis, în perioada noiembrie 2014 - mai
2015

14.11.2014

170

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori,
facebook
bibliotecari

570. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor:
Marafeturi marginale, autor Toader Buhăescu, Urme
pe oglinda apei vol. II: Banii securității, autor
Constantin Costache și Ghemul destinelor, autor
Maximilian Popescu-Vella

20.11.2014

175

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

571. Salonul Literar Axis Libri. Lansarea volumelor: Ion
Creangă: Cruzimile unui moralist jovial, autor acad.
Eugen Simion și Vrăjmaș, autor Liviu Ioan Stoiciu.
Invitat special acad. Mihai Cimpoi

27.11.2014

180

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina de Facebook:
cadre didactice
https://www.faceboo

Secția Colecții Speciale
572. Biblioteca „V.A. Urechia” – 124 de ani de la 1-30.11.2014
inaugurare - expoziție

185

Educație
culturală

Filiala nr. 1 „Costache Negri”
573. Albert Camus - expoziție de documente

07– 14.11.2014

120

Educație
culturală

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri

574. Monica Lovinescu – expoziție de documente

19 - 21.11.2014

115

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

575. Petre Ispirescu – Împăratul basmelor - noutăți pentru
copii

21 - 26.11.2014

120

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

576. Liviu Rebreanu – expoziție de documente

27 - 30.11.2014

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

577. Sfântul Apostol Andrei – expoziție de documente

28.11–
05.12.2014

115

Educație
culturală

4 - 14

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

578. Nicolae Manolescu – expoziție de documente

27-30.11.2014

115

Educație
culturală

4 - 14

Elevi,
scriitori,
cadre didactice

579. Dobrogea – vatră românească – parada costumelor
populare a etniilor din Dobrogea

14.11.2014

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori,
cadre didactice

580. Omagiu lui Liviu Rebreanu – activitate literară

26.11.2014

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori,
cadre didactice

581. Păzitul usturoiului – tradiții și obiceiuri de Sf. Apostol
Andrei

27.11.204

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori,
cadre didactice

Ecoul manif. în massmedia

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”
582. Noutățile lunii noiembrie: expoziție de carte

3-14.11.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala

nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina
web:

www.bvau.ro
583. Alexandru Mitru (n. 6 noiembrie 1914, Craiova, d. 19
decembrie 1989), prozator român, 100 ani de la naștere:
expoziție de carte.

03-09.11.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

584. Biblioteca „V.A. Urechia” Galați la ceas aniversar:
expoziție de carte

10-16.11.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

585. Vizită: elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Căi
ferate

12.11.2014

30

Educație, cultură

15-25 ani

Elevi, cadru
didactic

Idem

586. Vizită: elevi ai Liceului Tehnologic Transporturi Căi
ferate

13.11.2014

20

Educație, cultură

15-25 ani

Elevi, cadru
didactic

Idem

587. Noutățile lunii noiembrie: expoziție de carte

17-30.11.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

588. Alexandru Vlahuță (n. 5 septembrie 1858, Pleșești, azi
Alexandru Vlahuță - d. 19 noiembrie 1919, București),
scriitor român, 95 ani de la moarte: expoziție de carte

17-23.11.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

589. Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: expoziție 20.11.2014
de carte

180

Educație, cultură

Elevi, studenți,
profesori

Idem

590. Basmul toamnei – Școala Gimnazială nr. 1 Rediu - 18.11.2014
manifestare literară

30

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadru
didactic

Idem

7-60 ani

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

591. Vizită: Școala Gimnazială din localitatea M.
Kogălniceanu

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Sub 15 ani

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

21.11.2014

30

Educație, cultură

592.

Personalitatea lui Mihail Sadoveanu - Colegiul 26.11.2014
Tehnic „Radu Negru: manifestare literară

40

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadru
didactic

Idem

593.

Mi-e dor să citesc: Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”: 26.11.2014
manifestare literară

40

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

594.

Vasile Voiculescu (n. 27 noiembrie 1884, Pârscov, 24-30.11.2014
Buzău - d. 26 aprilie 1963, București), scriitor și medic
român, 130 ani de la naștere: expoziție de carte.

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

595. Ne place la bibliotecă!: Colegiul teoretic „Mircea
Eliade”: manifestare literară

27.11.2014

40

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

596. Călătorie în lumea basmului: Colegiul Tehnic „Paul
Dimo”: manifestare literară

27.11.2014

40

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadru
didactic

Idem

597. Sfântul Apostol Andrei: tradiții și obiceiuri: expoziție
de documente

30.11.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

-

Bibliotecari,
specialiști în
domeniul IT

Pagina web:

Pagina web:

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației”
598. Lansări de carte IT - Dezbatere. Moderator: Geta
Eftimie, dir. adj. 2 întâlniri/ luna noiembrie

11 și 20.11.2014

77

Pregătire
profesională

www.bvau.ro
facebook, presă

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”
599. Valentele multiculturale ale Bibliotecii V. A. Urechia:
italieni, greci, armeni, evrei, turci, lipoveni, ucraineni
- Expoziție de documente de bibliotecă

10–30.11.2014

150

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

600. 1 Decembrie : România și națiunea română în zi de
sărbătoare ! - Expoziție de documente de bibliotecă

28.1105.12.2014

150

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile

601. Puterea cuvintului în jocul vieții!
Proiect de educație prin lectură împotriva discriminării

nov. 2014oct. 2015

100

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi de gimnaziu
și liceu

www.bvau.ro

Pagina web:

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

tinerilor inclusiv în mediul online, apel prin Campania
CE No Hate Speech Movement!, 2014 -2015. Liceul
tehnologic de Marină
602. Proiect cultural-educațional Carte cu povești poposește în noiembrie 2014
comunitatea copiilor în cartierul Valea Orașului
– iunie 2015

50

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi de gimnaziu
și liceu

Pagina web:

603. Personalități ale literaturii române și universale
aniversate în luna noiembrie
7 miniexpoziții de carte din colecțiile bibliotecii

20

Educație, cultură

7 – 18 ani

Elevi

Pagina web:

1-30.11.2014

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Locații externe
604. Participarea la Târgul Internațional de Carte
”Gaudeamus”. Locația: București

20-21.11.2014

6

Cultură

-

Bibliotecari

Pagina web:

605. Întâlnirea directorilor Bibliotecilor Județene
24-25.11.2014
Locația: Sinaia/ Tema: probleme legate de
sustenabilitatea Programului Biblionet și direcții generale
pentru gestionarea Centrelor Regionale de Formare
(Deva, Cluj, Brașov, București și Galați).
Din partea Bibliotecii „V.A. Urechia” a participat
managerul instituției, prof. dr. Zanfir Ilie

1

Pregătire
profesională

-

Managerul
instituției

Pagina web:

www.bvau.ro
www.bvau.ro

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii
606. Clubul de șah „Axis Libri” - instructor Adrian 03.12.2014
Smărăndoiu

20

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi și cadre
didactice

Pagina web:

607. Clubul de șah „Axis Libri” - instructor Adrian 10.12.2014
Smărăndoiu

20

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, părinți

Pagina web:

608. Clubul de șah „Axis Libri” - instructor Adrian 17.12.2014
Smărăndoiu

20

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi și cadre
didactice

Pagina web:

609. Am venit să colindăm ! - program de colinde susținut de
elevii Școalii Gimnazială din Smîrdan și elevii Școlii
Gimnaziale Nr. 33 din Galați

100

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, părinți

Pagina web:

610. Periplu în lumea basmelor – acțiune în cadrul proiectului 18.12.2014
educațional „Comorile basmelor românești”

70

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, cadre
didactice

Pagina web:

611. Tradiții și obiceiuri de iarnă - expoziție desene, măști, 15.12.2014–
alte materiale decorative- organizată cu sprijinul 05.01.2015
preșcolarilor și școlarilor din instituțiile de învățământ
gălățean.

200

Educație
culturală

Sub 14 ani

Elevi, părinți,
cadre didactice

Pagina web:

17.12.2014

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți
612. Ziua Națională a României – expoziție de carte

02.12.2014

250

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

613. Rainer Maria Rilke – expoziție de carte

04.12.2014

350

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

614. Gustave Flaubert – expoziție de carte

12.12.2014

320

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

615. Colinde, colinde... - expoziție de carte

19.12.2014

300

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

616. Lansarea Punctului de informare pentru voluntariat - 05.12.2014
Raftul cu inițiativă

40

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

617. Dar din Dar ... Să dăruim o carte - manifestare 15.12.2014
organizată în parteneriat cu Campania Shoe Box

150

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
cadre
părinți

scriitori, Pagina web:
didactice, www.bvau.ro

618. Vizită la Bibliotecă

22

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
părinți,profesori

Pagina web:

18.12.2014

www.bvau.ro

Sala de Lectură+Secția Multimedia
619. Decembrie, magia sărbătorilor de iarnă, tradiții și
bucurii - expoziție de documente multimedia, organizată
la mezanin

01 – 31.12.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

620. Istoria Constituției Române - 8 decembrie Ziua
Constituției României, expoziție de documente,
organizată în foaierul sălilor de lectură

8 – 12.12.2014

180

istorie, cultură,
educație

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori

Pagina web:

www.bvau.ro
www.bvau.ro
facebook, presă

621. Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist plastic român – 28.11.25 de ani de la moarte (29 sep. 1910 – 28 nov. 1989),
11.12.2014
expoziție de documente, organizată în sala de lectură
Mihai Eminescu

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori

Pagina web:

622. Incursiune în istoricul tipografiilor gălățene, expoziție

180

Educație, cultură

Fără limită de

Toate categoriile

Pagina web:

12 -19.12.2014

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

de documente, organizată în foaierul sălilor de lectură
623. Sărbătorile de iarnă în tradițiile populare românești,
expoziție de documente, organizată în foaierul sălilor de
lectură

20.12.2014 -

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

vârstă

sociale

www.bvau.ro

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

624. Ion Creangă, povestitorul copiilor - 125 de ani de la
20.12.2014 moarte (1 mart. 1837 – 31 dec. 1889), expoziție de
08.01.2015
documente, organizată în sala de lectură Mihai Eminescu

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

625. Salonul Literar „Axis Libri”. Lansarea volumelor:
04.12.2014
Interogație finită, autor Coriolan Păunescu, Boholț: Sat
ardelean al tradiției, statorniciei și speranței, autor
Aurel Drăguș, prezintă Vasile Joantă și Oameni de ieri,
de azi, dintotdeauna, autor Vasile V. Popa. În cadrul
manifestării a avut loc vernisajul expoziției Pășind
printre chipuri de ALDYN

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

626. Colocviul Constructorilor de Nave, ed. a 34-a

05.12.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

627. Salonul Literar „Axis Libri” - Ediție Specială.
Lansarea volumului Picături de suflet în contul
înțelepciunii tale, autor Aurelia Grosu

11.12.2014

180

Educație, cultură

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

628. Consiliul științific al Bibliotecii

15.12.2014

18

Profesional

629. Serbare de Crăciun, Grădinița „Arlechino” Galați

15.12.2014

180

630. Serbare de Crăciun – oferire de premii și cadouri
sportivilor de la Club United Galați

16.12.2014

631. Care este Everestul tău ? - campanie susținută de
alpinistul gălățean Tiberiu-Nicolae Pintilie, cel care a
coordonat cea mai tânără expediție românească din
Himalaya

18.12.2014

08.01.2015

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
facebook, presă

Fără limită de
vârstă

www.bvau.ro
www.bvau.ro
facebook, presă

632. Personalitatea săptămânii - Woody Allen (01.12.1935) – 01.12–
actor, fișă biobibliografică de prezentare, expusă în sala 07.12.2014
multimedia

-

-

Pagina web:

Educație, cultură, Fără limită de
literatură, religie vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

180

Educație, cultură, Fără limită de
istorie
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

120

Educație, cultură

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

Fără limită de
vârstă

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
facebook, presă

180

Educație, cultură, Fără limită de
istorie
vârstă

Toate categoriile
sociale

Pagina web:

www.bvau.ro

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

633. Personalitatea săptămânii - John Malkovich
(09.12.1953) – actor, fișă biobibliografică de prezentare,
expusă în sala multimedia

Data

Nr.
Domeniul
participanți

08.12–

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

98

Educație, cultură, Fără limită de
istorie
vârstă

Studenți, ingineri,
profesori,

Pagina web:

634. Personalitatea săptămânii - Jane Fonda (21.12.1937) – 15.12–
actriță , fișă biobibliografică de prezentare, expusă în sala 21.12.2014
multimedia

150

Educație, cultură

Elevi, tineri

Pagina web:

635. Personalitatea săptămânii - Ralph Fiennes
(22.12.19624) – actor, fișă biobibliografică de
prezentare, expusă în sala multimedia

22.12–

180

Educație, cultură, Fără limită de
cinematografie
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

636. Personalitatea săptămânii - Jude Law (29.12.1972) –
actor, fișă biobibliografică de prezentare, expusă în sala
multimedia

29.12.2014 –

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Elevi, studenți,
profesori, alte
categorii

Pagina web:

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina web:
cadre
didactice, www.bvau.ro, presă,
vizitatori
facebook

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Pagina de Facebook:
cadre didactice
https://www.faceboo

14.12.2014

28.12.2014

04.01.2015

Fără limită de
vârstă

www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro
www.bvau.ro

Secția Colecții Speciale
637. Biblioteca „V.A. Urechia” - o permanență a culturii 1-31.12.2014
gălățene. 125 de ani de la semnarea Decretului de
înființare a Bibliotecii de către regele Carol I –
expoziție iconografică

185

Educație
culturală

Filiala nr. 1 „Costache Negri”
638. Zaharia Stancu – expoziție de documente

05-10.12.2014

120

Educație
culturală

k.com/pages/Filiala
nr.1Costache Negri

639. Ghetuța lui Moș Nicolae – expoziție de documente

05-31.12.2014

135

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

640. Colinde cu ”Lumini”- acțiune desfășurată de membrii
cenaclului literar Lumini (Școala nr. 28, cls. a III a.)

12.12.2014

60

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, idem
cadre didactice

641. Noi sărbătorim în germană și română– colinde (Școala 15.12.2014
nr. 11)

60

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

642. Iată vin colindători – colinde ( Școala nr. 33, cls. a II a) 15.12.2014

60

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

643. După datini colindăm – colinde (Școala nr. 33, cls. a V- 16.12.2014
a A)

60

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

Ecoul manif. în massmedia

644. Vis de iarnă – colinde în română și engleză( Școala nr. 7, 17.12.2014
cls. a V-a )

70

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

645. Noi umblăm a colinda… – colinde (Colegiul Pedagogic, 17.12.2014
cls a II-a A)

130

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

646. Pe aripi de vioară – recital prezentat de eleva Maria
Drăgan, cls a X a A, Lic. De Artă

18.12.2014

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori,
cadre didactice

647. Colindăm, colindăm… – colinde (Grădinița Sf. Stelian,
gr. mare)

18.12.2014

70

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

648. Lectură în jurul bradului – crâmpee din literatura
pentru copii ( Școala nr. 11, cls. a III-a B)

19.12.2014

70

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

649. Primiți colinda noastră ? – minirecital de colinde
(Școala nr. 11)

19.12.2014

110

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

650. Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou - ora de
religie în jurul bradului (Școala nr. 11,
cls. a V-a D)

22.12.2014

70

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

651. Magia Crăciunului- colinde ( Școala nr. 11,
cls. a V-a D)

22.12.2014

70

Educație
culturală

4–14 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

652. „Magia iernii” - expoziție de documente

22.1215.01.2015

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

653. „Colinde magice”- colinde interpretate de eleva Ambra
Lazăr, Șc. 22) și Alessia Bradea

23.12.2014

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

654. „Ion Creangă – povestitorul îndrăgit de copii” –
expoziție

30.1210.01.2015

130

Educație
culturală

7-60 ani

Elevi,
scriitori, Idem
cadre didactice

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”
655. Noutățile lunii decembrie: expoziție de carte

01-07.12.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

-Pagina

de

Facebook:

https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala
nr.2 Paul Paltanea Galati
-Pagina web:

www.bvau.ro

656. Ziua Națională a României: expoziție de carte

01-07.12.2014

180

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

657. Zaharia Stancu (n. 5 octombrie 1902 - d. 5 decembrie

01-07.12.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de

Toate categoriile

Idem

Nr.
crt.

Evenimentul organizat

Data

Nr.
Domeniul
participanți

1974), scriitor român, 40 ani de la moarte: expoziție de
carte.

Vârsta

Categorii socioprofesionale
participante

literatură

vârstă

sociale

Ecoul manif. în massmedia

658. Ziua Constituției României: expoziție de carte

08-14.12.2014

160

Educație, cultură

15-25 ani

Elevi, cadru
didactic

Idem

659. Noutățile lunii decembrie: expoziție de carte

08-14.12.2014

120

Educație, cultură

15-25 ani

Elevi, cadru
didactic

Idem

660. Magia sărbătorilor de iarnă: expoziție de carte

15-31.12.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

661. Noutățile lunii decembrie: expoziție de carte

15-21.12.2014

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

662. ...Am venit să colindăm!!!: Grădinița „Otilia Cazimir”: manifestare literară

16.12.2014

180

Educație, cultură

Elevi, studenți,
profesori

Idem

663. ...Farmecul colindelor...: Școala nr. 1 Rediu: manifestare literară

17.12.2014

90

Educație, cultură, Sub 15 ani
literatură

Elevi, cadru
didactic

Idem

664. ...E vremea colindelor!: Colegiul Tehnci „Paul Dimo”:
manifestare literară

17.12.2014

95

Educație, cultură

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

665. Vine, vine Moș Crăciun...: Șc. Gimnazială „Gr. Moisil”: - 18.12.2014
manifestare literară

110

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadru
didactic

Idem

666. Urări și colinde v-am adus!: Colegiul Tehnic „Aurel 18.12.2014
Vlaicu”: manifestare literară

125

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

667. Crăciunul la noi și în lume: Șc. Gimnazială nr. 33: 19.12.2014
manifestare literară

180

Educație, cultură, Fără limită de
literatură
vârstă

Toate categoriile
sociale

Idem

668. Noutățile lunii decembrie: expoziție de carte

22-31.12.2014

130

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadre
didactice,
bibliotecar

Idem

669. Ion Creangă (1 mar. 1837-31 dec. 1889): 125 ani de la
moarte: expoziție de carte

22-31.12.2014

125

Educație, cultură, 15-25 ani
literatură

Elevi, cadru
didactic

Idem

Toate categoriile

Pagina web:

7-60 ani

Sub 15 ani

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”
670. 1 Decembrie : România și națiunea română în zi de
sărbătoare ! - Expoziție de documente de bibliotecă

28.11. 2014 –
05.12.2014

120

Educație, cultură

Fără limită de
vârstă

www.bvau.ro

