RAPORT DE ACTIVITATE
2011

În anul 2011, în plină criză economică, atât la nivel naţional cât şi mondial, situaţia
economico-financiară şi profesională la nivel de instituţie publică de cultură, se prezintă astfel:
a. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent:
a.1. Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” îşi desfăşoară activitatea preponderent în aria
municipiului Galaţi şi, parţial, în judeţ, alături de alte instituţii care se adresează comunităţii
gălăţene în vederea informării şi educării non-formale: bibliotecile de la Universitatea Dunărea de
Jos şi de la Universitatea Danubius, bibliotecile şi centrele de documentare şi informare din şcoli şi
Casa Corpului Didactic, Biblioteca Franceză ”Eugene Ionesco”, biblioteci specializate ale unor
O.N.G.-uri şi instituţii de stat (de ex.: biblioteca Centrului de Consultanţă Ecologică, biblioteca
Azilului de bătrâni, biblioteca Penitenciarului de maximă siguranţă, Biblioteca de la Costache
Negri-Mânjina, Filialele din Moldova şi Ucraina ş.a.) precum şi instituţiile de cultură locale, pe
segmentul petrecerii timpului liber în mod instructiv-educativ: Casa de Cultură a Sindicatelor,
Centrul Cultural Dunărea de Jos, Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie, Teatrul Dramatic Fani
Tardini, Teatrul Muzical Nae Leonard, Palatul Copiilor, O.N.G. - uri etc.
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a.2. Participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale:
14 - 16 aprilie 2011 - a avut loc la Constanţa, cel de-al IV-lea Congres Internaţional de
Istorie a Presei. Din partea Bibliotecii „V.A. Urechia“ au participat: Letiţia Buruiană, director
adjunct, cu studiul „Figuri proeminente în presa culturală interbelică gălăţeană“, şi Leonica
Roman, bibliotecar-bibliograf la Biroul Catalogarea colecţiilor. Control autoritate, cu lucrarea
„Presa culturală gălăţeană interbelică“, ambele la secţiunea Presa culturală interbelică, moderată
de Ilie Rad, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj Napoca şi Vasile Ilincan, Universitatea Ştefan cel
Mare, Suceava. În prelungirea Congresului a avut loc şi Adunarea Generala a ARIP (Asociaţia
Româna de Istorie a Presei), în data de 16 aprilie, la care a participat Letiţia Buruiană în calitate de
membru;
14 – 15 aprilie 2011 – s-a desfăşurat la Iaşi ediţia a IV-A a Simpozionului Internaţional
Gheorghe Asachi - ctitor de cultură românească. Din partea Bibliotecii „V.A. Urechia“ a
participat Directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ din Galaţi, Ilie Zanfir cu lucrarea:
Gheorghe Asachi în manuscrisele din colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia“ Galaţi. 120 ani de
existenţă. Invitaţii au făcut cunoştinţă cu inestimabilul patrimoniu de carte veche românească, dar şi
cu alte valori bibliofile ale instituţiei gazdă;
25 – 29 mai 2011 – s-a desfăşurat la Bucureşti ediţia a VI-a a Salonului Internaţional de
Carte Bookfest. Din partea Bibliotecii „V.A. Urechia“ a participat o delegaţie formată din: Ilie
Zanfir, director, Ignat Lidia, Bălan Dorina, Moraru Violeta şi Matei Silvia, bibliotecari;
1 - 5 iunie 2011 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” sub înaltul patronaj al Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu sprijinul Consiliului Judeţului Galaţi, Consiliului Local
şi Primăriei Municipiului Galaţi, Universităţii „Dunărea de Jos“, Inspectoratului Şcolar, Palatului
Copiilor, Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu naţional, Editurii Eikon şi în colaborare
cu instituţiile de cultură: Teatrul Muzical „Nae Leonard“, Teatrul „Fani Tardini“, Teatrul de
Păpuşi Gulliver, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Centrul Cultural „Dunărea de Jos“,
Casa de Cultură a Sindicatelor, a organizat a treia ediţie a Festivalului Naţional al Cărţii „AXIS
LIBRI” adresat iubitorilor de carte şi lectură, atât cititori cât şi creatori, editori şi difuzori;
6 - 11 iunie 2011 un grup de bibliotecari compus din: Geta Eftimie, director adjunct
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Biblioteca „V.A. Urechia“, Mihaela Gudană, bibliotecar Biblioteca Comunală Ghidigeni, Georgeta
Marus, bibliotecar Biblioteca Comunală Griviţa, Nicoleta Stavarache, bibliotecar Biblioteca
Comunală Piscu şi Cornelia Munteanu, bibliotecar Biblioteca Comunală Vântori au participat la o
vizită de informare şi documentare la Parlamentul European din Strasbourg organizată de
ANBPR în cadrul proiectului „Grupul de multiplicatori de opinie europeană“. Vizita a constat întro conferinţă de informare privind activitatea şi rolul Parlamentului European, o sesiune de întrebări
şi răspunsuri şi asistenţă la sesiunea în plen de la tribuna pentru public. La întoarcere delegaţia de
bibliotecari a vizitat Biblioteca Naţională a Ungariei;
22 - 24 iunie 2011, la Neptun - Constanţa a avut loc Forumul Comunicatorilor Regio care
a avut ca scop consolidarea reţelei de comunicatori, identificarea unor metode de dezvoltare precum
şi informarea cu privire la stadiul de implementare al programului. Din partea Bibliotecii „V.A.
Urechia“ a participat directorul adjunct Geta Eftimie, comunicator Regio. Pe lângă componenta de
informare, Forumul Comunicatorilor Regio a avut ca obiectiv şi formarea comunicatorilor din reţea,
prin includerea în program a diverselor ateliere de lucru organizate în scopul perfecţionării în
domeniul comunicării şi utilizării eficiente a tehnicilor de comunicare cu jurnaliştii de presă scrisă
şi radio, dar şi prin utilizarea instrumentelor de comunicare online, creativitatea video în
publicitatea TV şi online;
5 august 2011 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ din Galaţi a deschis o nouă Filială
la Giurgiuleşti - Republica Moldova. S-au donat 600 de cărţi din care 100 literatură pentru copii.
Din partea Bibliotecii au participat: Ilie Zanfir Director/Manager si Geta Eftimie, Dir. adjunct, iar
din partea comunei Giurgiuleşti au participat: dna Primar Tatiana Gălăţeanu, cadre didactice, elevi,
cetăţeni ai comunităţii locale precum şi un vechi prieten al Bibliotecii dl. Valentin Ajder, Director
Editura Eikon, Cluj Napoca - fiul satului Giurgiuleşti, Mihai Creţu, Preşedinte al Ligii Studenţilor
Basarabeni din Galaţi, dl. Gheorghe Mândru, Directorul cultural al Raionului Cahul, bibliotecarele:
Aneta Golovatenco si Maria Cârcalan. Darul făcut prin donatia de cărti, a adus mare bucurie
bibliotecii de la liceul din localitate cât şi bibliotecii publice comunale;
31 august - 3 septembrie 2011 - a participat la Ediţia a XX-a a Salonului Internaţional de
Carte - Anul Grigore Vieru, directorul Bibliotecii „V.A. Urechia“, prof. Zanfir Ilie care a avut de
susţinut în plen, secţiunea cultură, noutăţile editoriale de la „Axis Libri“. La finele evenimentului
instituţia noastră a primit 5 premii dintre care cele mai importante două premii au fost obţinute
pentru întreaga producţie editorială şi pentru valoroasa documentare a Monografiei Bibliotecii (2
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vol.);
17 – 19 octombrie 2011 - a avut loc întâlnirea anuală a membrilor Balkan Libraries Union
la Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi. Biblioteca “V.A.
Urechia” fiind membră a Uniunii Bibliotecilor din Balcani a participat la această întâlnire prin
Ilie Zanfir – Director;
28 octombrie 2011, o delegaţie formată din Zanfir Ilie - directorul Bibliotecii „V.A.
Urechia“, Geta Eftimie - dir. adj. al Bibliotecii „V.A. Urechia“ şi Sergiu Dumitrescu - directorul
CCDJ Galaţi au inaugurat o nouă Filială a Bibliotecii în raionul Reni, Ucraina. La eveniment au
mai participat Valentin Stroie, coord. proiecte transfrontaliere în cadrul EuroRegiunii "Dunărea de
Jos", Maria Călin, bibliotecară şi Tatiana Vasile, director şcoală.;
25 noiembrie 2011 - Facultatea de Litere din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din
Galaţi, Asociaţia Română de Istorie a Presei, Biblioteca „V.A. Urechia“ şi Direcţia Judeţeană pentru
Cultură şi Patrimoniu Galaţi au organizat, în cadrul Conferinţei Internaţionale Cultura şi presa
în spaţiul european, ediţia a IV-a, simpozionul cu tema: Mass-Media: Comunicare şi Cultură;
8 decembrie 2011 - la Ismail a avut loc înfiinţarea unei noi filiale a Bibliotecii „V.A.
Urechia“. Delegaţia din partea Bibliotecii a fost formată din Zanfir Ilie, director şi Geta Eftimie
director-adjunct, iar din partea Universităţii din Ismail ne-a onorat cu prezenţa dna. prorector Elena
Golovanova, prof. catedra de limbi romanice, dna Tatiana Savoskina prof. la catedra de relaţii
internaţionale şi ştiinţe, dna. decan Tatiana Şevciuc prof. dr. în ştiinţe filologice. Pe întreg itinerariul
din Ucraina: Reni - Bratu - Ismail delegaţia noastră a fost însoţită de sensibilul şi generosul poet Ion
Bâcu.
a.3. Cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora:
14 ianuarie 2011 - Eminescu spiritul totalităţii româneşti - Spectacol omagial. Biblioteca
Judeţeană “V.A. Urechia” a organizat un spectacol închinat poetului “nepereche” al României având
ca parteneri culturali următoarele instituţii: Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Galaţi-Brăila,
Teatrul Muzical “Nae Leonard”, Teatrul Dramatic “Fani Tardini” şi Inspectoratul Şcolar General
Galaţi. Loc de desfăşurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard“;
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15 ianuarie 2011, Ora 10:00 - Poeme şi flori la Statuia lui Mihai Eminescu. Depuneri de
flori şi rostirea de alocuţiuni ale autorităţilor şi personalităţilor culturale gălăţene. Loc de
desfăşurare: Parcul „Mihai Eminescu“, Galaţi;
24 ianuarie 2011 – Alexandru Ioan Cuza şi Unirea - la Sediul central al Bibliotecii s-a
desfăşurat o activitate prilejuită de Ziua Unirii Principatelor Române. Copiii de la Grădiniţa
Luceafărul precum şi cei de la Şcoala nr. 24 “Mihail şi GavrIil” au susţinut un deosebit şi agreabil
program literar-artistic încheiat cu Hora Unirii;
21 - 27 februarie 2011 – s-au desfăşurat „Zilele Culturii Germane la Galaţi“, un program
dens de manifestări, organizate sub auspiciile Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul
Naţional Galaţi, Centrul Cultural German Iaşi şi Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ Galaţi.
Deschiderea acestui eveniment a avut loc la sediul central al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“
Galaţi, luni, 21 februarie 2011, la ora 17 30 şi a fost prefaţată de alocuţiunile rostite de oficialităţile
locale: domnul Cătălin Negoiţă - directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul
Naţional Galaţi, domnul Zanfir Ilie - directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ Galaţi, domnul
Dumitru Nicolae - primarul municipiului Galaţi, domnul Nicuşor Ciumacenco - viceprimarul
municipiului Galaţi şi domnul Gabriel Chifu care a prezentat filmul „Good-Bye, Lenin!“;
14 martie 2011 - Biblioteca „V.A. Urechia“ a primit vizita Excelenţei Sale Datev Agopian,
parintele spiritual al armenilor din România, noul Eparh al Bisericii Armene din România. Pe
parcursul vizitei, oaspeţii conduşi de prof. Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii „V.A. Urechia“ au
admirat expoziţia Carte armeană, şi au vizitat secţiile bibliotecii. Secţia Colecţii speciale este locul
unde oaspeţii au poposit pentru a admira pe îndelete valorile bibliofile aflate în colecţiile
Bibliotecii;
18 martie 2011 - d-na Fusun Aramaz, consul general al Republicii Turcia, a efectuat o
vizită la Sediul Central al Bibliotecii „V.A. Urechia“. În cadrul vizitei a vizionat colecţia de carte
veche turcă şi s-a întreţinut cu Conducerea Bibliotecii. La eveniment au mai participat: Cătălin
Negoiţă, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional a judeţului Galaţi precum
şi membri ai Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, culte, cultură, tineret,
asistenţă socială, sport şi agrement ai Consiliului Local Galaţi în persoana domnilor: Gheorghe
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Bugeac, Stelian Lupu şi Petre Alexe;
21 martie 2011 - la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ s-a desfăşurat manifestarea
cultural-artistică Întâlnire cu poeţii Speranţa Miron şi Paul Sân-Petru dedicată zilei de 21
martie care a fost declarată de UNESCO drept „Ziua mondială a poeziei“ şi care va fi marcată
anual pretutindeni pe glob;
28 martie 2011 - Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a organizat în colaborare cu Liga
Studenţilor Basarabeni din Galaţi şi Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi Bucovina - Filiala
"Costache Negri din Galaţi colocviul Unirea Basarabiei cu România la 93 de ani de la
înfăptuire. Invitaţi: Lector dr. Constantin Ardeleanu şi Lector dr. Arthur Tuluş de la Universitatea
„Dunărea de Jos“ şi Lector superior dr. Victor Moldoveanu de la Universitatea din Cahul, (Rep.
Moldova);
5 aprilie 2011 - Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ în colaborare cu Colegiul Naţional „Al. I.
Cuza“ a organizat colocviul Poezia contemporană între sibilinic si mimesis. Au participat elevi
din clasele IX -XII sub îndrumarea doamnei profesoare Elena Gogoncea şi bibliotecarei Livia Enea.
Prin eseurile expozitive prezentate, elevii au punctat interdependenţa dintre discursul liric şi
evoluţia societăţii;
12 aprilie 2011 - s-a desfăşurat la Biblioteca „V.A.Urechia“ evenimentul Biblioteca VIE
realizat cu sprijinul Fundaţiei „Art Fusion“ din Bucureşti şi a Asociaţiei de tineret ARIA, în cadrul
proiectului „AI CARTE! AI PARTE!“, finanţat prin programul Tineret în Acţiune - linia 1.2 Iniţiative locale ale tinerilor care s-a derulat în perioada februarie - august 2011. Parteneri în
proiect: Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, Fundaţia „Eugene Ionesco“ - Biblioteca franceză,
Palatul Copiilor şi Inspectoratul Şcolar Judeţean;
18-28 aprilie 2011 – a avut loc a treia ediţie a Campaniei de promovare a profesiei de
bibliotecar - „Bibliotecar pentru o zi“. Partcipanţii au avut ocazia de a pătrunde în culisele acestei
profesii. Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de manifestări prilejuite de Ziua Bibliotecarului în
România (23 aprilie);
27 aprilie 2011 - sub genericul Suflet către suflet, secţia Şcoala de Arte din cadrul Centrului
Cultural “Dunărea de Jos” a susţinut un program artistic deosebit intitulat Muzică şi poezie pe
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şevalet, oferit bibliotecarilor instituţiei noastre pentru a omagia ziua de 23 Aprilie - Ziua
Bibliotecarului în România. Profesori implicaţi în acest proiect: Angelica Capră, Olimpia Ştefan,
Grigore Dristaru şi Ştefan Munteanu;
1 iunie 2011 – s-a desfăşurat Concursul de creaţie „Scriitori de ieri, de azi şi de mâine“
organizat în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri“, ediţia a III-a, ce a avut ca scop
stimularea creativităţii şi descoperirea de tinere talente gălăţene;
1 – 5 iunie 2011 - în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri“, ediţia a-III-a a
avut loc campania de promovare a lecturii Să ne întoarcem la lectură. Citeşte şi tu! Au participat
elevii de la Şcolile gimnaziale nr. 11, nr. 16, nr. 25, nr. 28, nr. 33, nr. 34, nr. 38, nr. 40, nr. 41, nr. 42,
nr. 43, Şcoala gimnazială Poiana, Colegiul Naţional „Costache Negri“, Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri“, Colegiul Tehnic „Dumitru Moţoc“, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi“;
28 iunie 2011 - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Direcţia Judeţeană pentru
Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi şi Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" au organizat
expunerea cu titlul Reconectarea spaţiului european la patrimoniul său din Antichitate. Valul
lui Traian. Valul lui Traian, aşa cum este denumit în Lista Monumentelor Istorice, constituie o
mărturie că această zonă a fost graniţa Imperiului Roman, iar, ca un arc peste timp, Galaţiul a rămas
şi astăzi, tot o graniţă, a Uniunii Europene. Exploatarea istorică, culturală, turistică a acestor
vestigii, în partea de sud a Moldovei, în strictă legătură cu celelalte elemente ale civilizaţiei romane
din Europa, poate atrage beneficii substanţiale pentru dezvoltarea socio-economică a zonei;
13 iulie – 7 septembrie 2011 - Copiii din Galaţi care nu au posibilităţi materiale să-şi
petreacă vacanţa la munte, la mare sau chiar la bunici, dar nu numai aceştia, au avut şansa să-şi
rezerve o „altfel" de vacanţă, pe gratis şi educativă pe deasupra, la Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia”. La bibliotecă în cadrul Clubului de vacanţă – Clubul curioşilor, copiii au avut parte de
un program de acţiuni conceput special pentru ei, pe zile şi ore, de către doamnele bibliotecare de la
Secţia pentru Copii. Au avut loc 9 întâlniri, fiecare întâlnire cuprinzând 2 acţiuni distincte.
Participanţi: copii, voluntari, cadre didactice, bibliotecari, părinţi, bunici;
13 iulie – 15 septembrie 2011 – s-a desfăşurat Clubul de vacanţă - Cafeneaua culturală
care a reprezentat o modalitate concretă de a veni în sprijinul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-25
ani, afectaţi şi ei de criza economică, oferindu-le posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-un
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mod plăcut şi util dar şi o modalitate de educaţie nonformală. Au avut loc 11 întâlniri la care au
participat: tineri, adolescenţi, scriitori, voluntari, bibliotecari;
1 octombrie 2011 ora 10:00 – 2 octombrie 2011 ora 1:00 - Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” şi Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi, în colaborare cu Asociaţia
EXCEDO – Pentru Accelerarea Succesului Tinerilor Români şi în parteneriat cu Asociaţia Naţională
a Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România, a organizat Noaptea Bibliotecilor,
eveniment cultural inedit, aflat la prima ediţie, care se adresează tuturor pasionaţilor de carte.
Evenimentul s-a desfăşurat atât în interiorul sediului central al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”
cât şi pe aleea de la intrarea în bibliotecă, unde a fost organizat un târg de carte la care au participat
edituri locale şi din ţară. „Noaptea Bibliotecilor” a avut drept scop reactivarea şi stimularea
preocupărilor pentru lectură, atât lectura de plăcere, cât şi cea de studiu şi documentare în contextul
concurenţei cu mediul online;
1 octombrie 2011 - Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia“ a organizat sub titulatura generică Un gest de iubire pentru părinţii şi bunicii
noştri o serie de manifestări. Activităţile s-au desfăşurat în perioada 03-07.10.2011, între orele
10.00 - 15.00, în Parcul din Ţiglina I şi la partenerii noştri: Centrul Multifuncţional de Servicii
Sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a“, Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Spiridon“,
Căminul pentru persoane vârstnice „Ştefan cel Mare şi Sfânt“;
5 octombrie 2011 - Ziua Mondială a Educaţiei, Biblioteca „V.A. Urechia“ a fost vizitată
de un număr mare de elevi şi cadre didactice din şcolile gălăţene. Vizitatorii au primit informaţii
despre serviciile oferite de Bibliotecă, despre condiţiile de înscriere şi despre manifestările culturale
organizate de Bibliotecă;
14 octombrie 2011 - având ca suport Ziua Mondială a Educaţiei, Sala IT din clubul
Penitenciarului Galaţi a găzduit o manifestare interactiv-informativă pe tema iniţierii în utilizarea
calculatorului. Beneficiarii lecţiei de educaţie informatică au fost persoanele private de libertate
femei selectate să participe la cursul de calificare Operator introducere, validare şi procesare date
în cadrul proiectului O societate în schimbare-Reintegrarea socială şi profesională a deţinuţilor,
derulat de Penitenciarul Galaţi. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Biblioteca
"V.A.Urechia" Galaţi, instituţie parteneră în demersul recuperativ al persoanelor condamnate, care,
prin accesul la informaţii, promovează cunoaşterea în rândul acestora;
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25 octombrie 2011 - în cadrul proiectului „Conştienţi de rădăcinile culturii noastre vom
construi o Europă colorată“ în care sunt implicate următoarele ţări: Polonia (coordonator),
România, Turcia, Bulgaria, Germania şi Norvegia, având printre obiective „Cartea - sursă de
cunoştinţe istorice“, elevii Şcolii nr. 22 “D. Cantemir” din Galaţi, în calitate de gazde a elevilor din
ţările sus amintite, au vizitat Biblioteca „V.A. Urechia“, unde, pe lângă prezentarea secţiilor, au
asistat la o lecţie de istorie a cărţii şi tiparului european, cu accent pe evidenţierea patrimoniului
local şi a istoriei Galaţiului, desfăşurată la secţia Colecţii Speciale;
4 noiembrie 2011 - a avut loc la sediul Bibliotecii "V.A. Urechia" Conferinţa cu tema:
Iluminarea celulară şi potenţialul transformator al ADN-ului. Noi perspective de abordare în
vindecarea fizică, emoţională şi mentală. Au avut loc prezentări şi dezbateri pe teme de interes
precum beneficiile cristalelor şi cristaloterapiei, utilizarea cristalelor, a pietrelor preţioase şi
semipreţioase, cromoterapie, tehnici de purificare şi iluminare celulară, viaţa modernă, stress,
sănătate şi spiritualitate. Conferinţa s-a adresat tuturor celor care se consideră evoluţionari;
7 - 13 noiembrie 2011 – Zilele Bibliotecii “V.A. Urechia” - s-au desfăşurat manifestări
culturale, ştiinţifice şi educative prilejuite de aniversarea a 121 de ani de existenţă a Bibliotecii, ca
parte componenta a Programului manifestarilor dedicate Serbarilor Galatiului 2011. Evenimentele
din acest program au avut loc atât la Sediul central al Bibliotecii cât si la Filiala 1 „Costachi Negri“
si Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“;
7 noiembrie 2011 - s-a desfăşurat Târgul de Voluntariat „Fii voluntar pentru comunitatea
ta!“ organizat de Centrul Europe Direct, din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi. Din partea
Bibliotecii „V.A. Urechia“ au participat cu materiale de promovare Paula Balhui, de la Biroul
Marketing; Ioana Chicu şi Liana Niculeţ de la Centrul de Informare Comunitară. Acest eveniment
se încadrează în agenda de activităţi organizate cu prilejul Anului European al Voluntariatului şi a
avut drept scop promovarea voluntariatului şi a cetăţeniei active în rândul comunităţii;
22 noiembrie 2011 – 100 de ani de la moartea lui Vasile Alexandrescu Urechia – Omagiu
la bustul fondatorului Bibliotecii;
29 noiembrie 2011 – pentru a marca Serbările Galaţiului 2011, la sediul central al
Bibliotecii „V.A. Urechia“ s-a desfăşurat workshop-ul „Pasionaţii de istorie locală“, primul dintr9

un total de patru, care a avut ca scop promovarea patrimoniului local în rândul elevilor de liceu.
Acest eveniment a reprezentat o activitate a proiectului „Biblioteca arc peste timp“ - aplicaţie a
Şcolii de Vară pentru Tinerii Bibliotecari, organizată de Asociaţia Naţională a Bibliotecilor şi
Bibliotecarilor din România (ANBPR) şi Fundaţia IREX. La workshop au participat elevi de la
Liceul Teoretic “Dunărea” şi de la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei“;
30 noiembrie - 2 decembrie 2011 - pentru a marca „Serbările Galaţiului“, Biblioteca „V.A.
Urechia“ Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos“ Galaţi şi Editura EIKON din Cluj-Napoca
organizează, ediţia a II-a, a Târgului de Carte de Sfântul Andrei, în perioada 30 noiembrie - 2
decembrie, cu titluri de carte universitară, de referinţă, artă plastică şi enciclopedii;
2 decembrie 2011 - în Sala “M. Eminescu” a Bibliotecii „V.A. Urechia“, elevi, profesori,
bibliotecari, pensionari, au participat la manifestarea dedicată zilei de 1 decembrie 1918 - zi ce
marchează încheierea procesului istoric de formare a statului naţional unitar român. După
expunerea tematică susţinută de Dan Boghea, elev la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“, a urmat
un concurs cu premii constând în cărţi şi diplome;
9 decembrie 2011 - a avut loc vizita dnei prof. univ. dr. Antoneta Olteanu de la Facultatea
de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea Bucureşti, Catedra de limba şi literatura rusă, însoţită
de doctoranzi de la Facultatea de Istorie, Universitatea “Dunărea de Jos”. Oaspeţii, conduşi de dir.
adj. Letiţia Buruiană, au realizat un tur al Bibliotecii, vizitând secţiile pentru public, expoziţiile şi
poposind la Colecţii speciale, unde responsabila secţiei, Valentina Oneţ, a prezentat câteva din
valoroasele piese donate de V.A. Urechia.
I.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii
media:
I.4.1.Lansări de carte:
20 ianuarie 2011 – În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 4 (patru) lansări de
carte: Cuminţenia iubirii şi Gestionarea şi managementul crizelor militaro-politice
contemporane, dimensiunile securităţii în epoca globalizării, autor Cătălin Bordeianu;
Cămaşa lui Hristos şi Suflete cu ieşire la mare autor Valeriu Stancu. Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
27 ianuarie 2011 – În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Voci în vacarm, autor Vasile Gogea şi De la Eliade la Culianu, autor Dorin David.
Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Viorel Ştefănescu, scriitor. A fost un adevărat regal
de cultură;
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3 februarie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 4 (patru) lansări de
carte: noutăţi ale editurii TipoMoldova, prezentate de academician Gheorghe Buzatu. Moderatori:
Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
10 februarie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Vera, autor Gelu Naum şi Grădini austere, autor Aura Christi Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
17 februarie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Isihasmul sau meşteşugul liniştirii şi Psihoterapie isihastă, autor Vasile Andru.
Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
3 martie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – s-a lansat volumul: Puzzle cu
Vasile, autor Katia Nanu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru,
scriitor;
10 martie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Corupere de majori şi Domnul Darwin de Veneţia, autor Teodor Parapiru. Moderator:
Zanfir Ilie, directorul bibliotecii;
17 martie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc alte 4 (patru) lansări
de carte: Muze sub aparenţe, autor Violeta Craiu; În paradoxul vremii pe sfârşite..., autor Paul
Sân-Petru; Apocalipsa după Arghezi, autor Aureliu Goci şi 101 epigrame, autor Ioan
Fărcăşanu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
24 martie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri a avut loc lansarea volumului
Patrimoniul natural al României, autor Petru Lificiu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul
bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
31 martie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 5 (cinci) lansări de
carte: Bună seara domnule Mallarme, Revelaţia şi relevanţa textului literar şi Ion Barbu:
categorii abisale matematice, autor Ioan Toderiţă; Crotalul de diamant, autor Mariana
Solomon Lazanu; revista Vitralii. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
Parapiru, scriitor;
7 aprilie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri s-au lansat 7 (şapte) cărţi:
Arhipelag stelar, Dialoguri socratice, Om virtual şi 100 poeme, autor Viorel Dinescu; Spiritul
vrâncean în lecturi elective, Uricar la poarta Moldovei de Jos (vol. 1) şi Lieşti- satul dintre
grinduri şi cuhalm, autor Ionel Necula. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
Parapiru, scriitor.
14 aprilie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 4 (patru) lansări de
carte: Moartea spionului şi Ţărmul, autor Adrian Georgescu; Moartea ruşilor, autor Ioan Rusu;
Cerul de acasă, autor Gherghina Tofan. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
Parapiru, scriitor.
21 aprilie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 7 (şapte) lansări de
carte: Cactus cu ţepii la purtător şi E dulce viaţa în România, autor Ionel Jecu; Prilej de
aproape, autor Virgil Costiuc; Unicul sens şi Tandreţea tăcerii, autor Speranţa Miron; Chipuri
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sufleteşti şi Dumnezeu la prima vedere, autor Cezarina Adamescu. Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
1-5 iunie 2011 - În cadrul Festivalului Naţional de Carte AXIS LIBRI s-au lansat peste 20 de
volume;
6 octombrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Avatarurile unui vagabond (4 vol), autor Maximilian Popescu-Vella şi Containerul,
autor Ioan Rusu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
13 octombrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc alte 5 (cinci)
lansări de carte: În ghearele râsului şi Rezervaţie gri, autor Vasile Ghica; Vinovatele meandre,
autor Dan Plăeşu; Gânduri printre rânduri şi Scriitorul de culoare, autor Gheorghe Gurău.
Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
20 octombrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri au avut loc 2 (două) lansări de
carte: Dacă n-ar fi culorile, autor Lidia Popiţa Stoicescu şi Capra vecinului, autor Ion Moraru.
Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor. Invitat special a fost IPS
Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
27 octombrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – au avut loc 4 (patru) lansări
de carte: Între sensibilitate şi rigoare şi Introducere în arta şi ştiinţa lecturii, autor Nicolae
Busuioc; Ceremonia risipirii, autor Valeriu Stancu; Ion Petrovici: Recurente şi Ultimul
epistoler, autor Ionel Necula. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru,
scriitor;
3 noiembrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – alte 2 (două) lansări de carte:
Moartea dinaintea morţii, autor Mihai Vişoiu şi La pioggia siciliana, autor Luminiţa DediuAgheorghesi. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
10 noiembrie 2011 – În cadrul Salonului Literar Axis Libri – au avut loc 4 (patru) lansări
de carte: Opera dezvăluită, autor Adrian Georgescu; Transcripturi din conştient, autor Eliza
Macadan; Autobiografia unui nostalgic, autor Neculai Muşbal; lansare noutăţi editoriale de la
Editura Eikon, Cluj Napoca. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru,
scriitor;
11 noiembrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri (ediţie specială) – alte 2
(două) lansări de carte: Brăila în cărţi poştale ilustrate, autori Ştefania Botez şi Ion Volcu; Fără
anestezie, autor Lucreţia Picui. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru,
scriitor;
16 noiembrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri (ediţie specială) –lansarea
volumului Sănătate şi arginţi prin folosirea şi cultivarea a 7 plante binecuvântate, autor Iulia
Barbu; Conferinţă susţinută de Ovidiu Bojor, membru corespondent al Academiei Române.
Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
17 noiembrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – au avut loc 3 (trei) lansări de
carte: Jocul divin sau Universul ca joc, autor Alexandru Muşat; Furtuni şi amărăciuni şi
Sobrele iubiri, autor Oma Stănescu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
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Parapiru, scriitor. Invitat special – dl. General Emi Streinu;
24 noiembrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – lansarea volumului: Agonie
de sărbătoare, autor Aurel Stancu. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor
Parapiru, scriitor;
8 decembrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – 4 (patru) lansări de carte: Noi
modalităţi de amestec al culorilot – fuziuni cromatice dirijate în practica picturii, autor Aurel
Manole; Lansarea noutăţilor editoriale de la Editura Eikon din Cluj-Napoca printre care
amintim: volumul Cartea amintirii, autor Igor Isac; volumul Trecător, autor Maria D Lang şi
volumul Despre prietenii artişti şi înfăptuirile lor, autor Pavel Chihaia.. Moderatori: Zanfir Ilie,
directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor;
15 decembrie 2011 - În cadrul Salonului Literar Axis Libri – au avut loc 3 (trei) lansări
de carte: Sfera frigului, autor Aura Christi; Baia Balkan şi Fiica mea, America, autor Ileana
Cudalb. Moderatori: Zanfir Ilie, directorul bibliotecii şi Theodor Parapiru, scriitor.
I.4.2. Expoziţii:
Pe parcursul anului 2011 Biblioteca Judeţeană “V.A. Urechia” a organizat, atât la
sediul central cât şi la filiale un număr de 138 de expoziţii tematice. (Anexa 1) Exemplificări:
12 ianuarie – 20 februarie 2011 - Expoziţia Mihai Eminescu în viziunea artiştilor
plastici – deschisă la mezanin la „Popasul Bibliofilului“ - aduce în prim plan chipul eminescian
descoperit în litografii de epocă, în revista „Familia“ din 1885, schiţat de autori anonimi, dar
surprins şi de plasticieni cunoscuţi: C. Ressu, A. Murnu, J. Perahim, Şt. Luchian, N. Spirescu, Th.
Vioan;
12 - 23 ianuarie 2011 - Expoziţia Cobori în jos Luceafăr blând... - deschisă în Sala
“Eminescu” a Bibliotecii „V.A. Urechia“ - pune în lumină viziunea artistului plastic Mişu Teişanu
(1884-1944), asupra poemului Luceafărul de M. Eminescu, într-o suită de 22 de cromolitografii
apărute la Atelierul Societăţii “Luceafărul” din Bucureşti între anii 1921-1923. Planşele expuse,
adevărate opere de artă sunt considerate rarităţi bibliofile, fiind editate în doar 480 de exemplare;
14- 31 ianuarie 2011 - Expoziţia documentară Alexandru Ioan Cuza - Întemeietorul
României moderne cuprinde tipărituri din colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia“ despre o stralucită
pagină din istoria românilor - măreţul act al Unirii Moldovei cu Ţara Românească. Pentru gălăţeni,
pârcălabul Alexandru Ioan Cuza, a fost „un administrator inteligent şi devotat, om de iniţiativă, plin
de patriotism, ce s-a identificat cu dezvoltarea Galaţilor“, începând cu 1842, când a fost numit
preşedinte al Tribunalului Covurlui. Loc de desfăşurare: foaierul Sălii “Mihai Eminescu”;
25 februarie - 25 martie 2011 - Expoziţia documentară iconografică V.A. Urechia - 177 de
ani de naşterea fondatorului bibliotecii publice din Galaţi, este un modest omagiu adus
generosului cărturar român, care a dăruit oraşului de la Dunăre biblioteca sa, formată din tipărituri
rare, unice în ţară, majoritatea istorii străine cu informaţii despre provinciile româneşti, despre
latinitatea românilor;
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1-7 martie 2011 – Mărţişorul, tradiţii şi obiceiuri - Expoziţie de mărţişoare, felicitări şi
suveniruri;
1-10 martie 2011 - Primăvara imaginată de copii - Expoziţie de mărţişoare, desene şi
felicitări realizată de preşcolarii de la Grădiniţele: nr. 9; nr. 11; nr. 47; nr. 61; nr. 52 şi elevii
Grupului Şcolar de Arte şi Meserii „Simion Mehedinţi“;
3 - 30 martie 2011 – Scriitori gălăţeni în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia“, expoziţia
de carte prilejuită de Ziua Mondială a Scriitorilor, sărbatorită la iniţiativa singurei organizaţii
internaţionale de profil - PEN Club ( PEN = Poets - Essayists - Novelists). Centrul român al acestei
organizaţii a fost înfiinţat în 1923;
8 martie 2011 - Universul fotografic al artistului dr. Teodor Radu Pantea – Expoziţie de
fotografie. Teodor-Radu Pantea (EFIAP, PSA, Hon. F. PAD, Hon. F. Ics., AAFR plus multe alte
titluri atât naţionale cât şi internaţionale) a avut nenumărate expoziţii naţionale şi internaţionale, iar
lucrările sale au fost premiate în cadrul unor renumite concursuri. Prezentarea invitatului a fost
făcută de cunoscutul artist fotograf gălăţean Nicolaie Sburlan;
25 martie - 25 aprilie 2011 – Vechiul centru al Galaţiului - Expoziţia de cărţi poştale
ilustrate (prelucrate digital) editate între anii 1900-1935, reconstituie documetar splendoarea
oraşului de altădată, impresionanta arhitectură a centrului vechi al Gaţiului, readuce în memoria
gălăţenilor un patrimoniu urban dispărut: Piaţa Regală, Strada Domnească (pavată cu piatră
cubică), Hotelurile Imperial, Continental, Metropol, Bristol, Librăriile Socec, Negoescu & Maniţiu,
Parcul Municipal, cofetăria Anton Sure, cafenele elegante;
8 - 21 aprilie 2011 - Oraşe europene în litografii de secol XIX – Expoziţie de litografii este o călătorie imaginară, o întoarcere în timp pentru a admira splendori arhitectonice din
romanticul Paris - Théatre de l'Opera Comique, Chateau de Versailles, Grand Gallerie de
Versailles, Place des Victoires, Palais du Luxenbourg, Jardin du Palais Royal, Place Dauphine
-, din Lyon - Vue perspective de la Ville de Lyon, si din sobrul Amsterdam - Porte d'Amsterdam,
Hotel de Ville d'Amsterdam;
8 aprilie 2011 - Valori bibliofile – Expoziţia de carte veche, rară, prezentată oaspeţilor din
Franţa, Belgia, Olanda care au vizitat Biblioteca „V.A. Urechia“ în data de 08.04.2011, a cuprins:
incunabule unice în ţară, tipărite între anii 1472-1478 în Germania, Franţa, Belgia, genealogii,
istorii ale Europei (1501-1650), elegante ediţii Platin (Anvers) şi Elzevir (Leyda), cronici olandeze
şi germane, ediţii cantemiriene, corespondenţă Felibrige, gravură de Rembrandt, A. Raffet,
M.Bouchet. O altă latură a expoziţiei a fost dedicată filoromânilor francezi care au scris despre
Ţările Române şi au susţinut cauza românilor (A. Ubicini, E. Picot, E. Quinet, L. de Rosny).
Expoziţia fost o demonstraţie a faptului că Biblioteca „V.A. Urechia“ este un impresionant tezaur,
că Galaţiul este un hotar solid al latinităţii;
18 - 30 aprilie 2011 – Putere şi credinţă - Expoziţie de obiecte religioase realizate de
persoane private de libertate de la Penitenciarul Galaţi a cuprins: icoane sculptate în lemn, ouă
încondeiate, goblenuri cu temă religioasă şi farfurii pictate;
18 – 22 aprilie 2011 – Lumina din Suflet – Expoziţie ce cuprinde obiecte realizate de
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Centrul de Zi pentru persoane adulte cu handicap „LUCEAFĂRUL“ de la Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Scopul expozitiei a fost acela de a prezenta prin
intermediul artei, rezultatele obţinute în urma activităţilor desfăşurate în cadrul orelor de terapie ocupaţională cu cele 24 de persoane adulte cu handicap, beneficiari ai serviciilor oferite de Centru.
Expoziţia a fost organizată cu ocazia Sărbătorilor Pascale precum şi pentru a sărbători 5 ani de
funcţionare a Centrului, din care ultimii 4 ani au fost în cadrul DGASPC Galaţi.
I.4. 3. Aniversări cultural-educative, marcare zile speciale:
12 - 15 ianuarie 2011 – Ziua Culturii Naţionale, Ediţia I - Eminescu - 161 de ani de la
naştere - Program de manifestări şi expoziţii dedicate Zilei de naştere a marelui poet naţional Mihai
Eminescu.
24 – 31 ianuarie 2011 - au avut loc manifestări dedicate zilei de 24 Ianuarie: Alexandru
Ioan Cuza şi Unirea – program literar-artistic.
24 - 31 ianuarie 2011 - In memoriam Academician dr. Paul Păltănea – expoziţie de
documente închinată celui mai mare istoric al Galaţiului Academician dr. Paul Păltănea.
3 martie 2011 - manifestări dedicate celui mai mare “povestitor al românilor” Ion Creangă:
Ion Creangă – duel dramatic – program literar artistic.
19 martie 2011 - în cadrul Zilei Mondiale a Poeziei, recitări şi expoziţii de documente de
bibliotecă.
19 - 30 martie 2011 – Ziua Francofoniei - Biblioteca „V.A. Urechia“ a organizat o
expoziţie de carte, ce a fost deschisă spre vizionare în foaierul sălilor de lectură, de la etajul I din
sediul central.
4 aprilie 2011 – Ziua internaţională a cărţii pentru copii – manifestări organizate în
colaborare cu: Grădiniţa nr. 47, Director Lenuţa Boubătrân, educator Chebac Tincuţa, educator
Andrişoiu Valerica, institutor Ion Sofia, educator Ariton Gabriela, institutor Samoilă Gabriela şi
educator Petria Elena; Şcoala nr. 38 “Grigore Moisil”, învăţător Mihaela Ciocan şi învăţător
Manuela Scîntei.
18-29 aprilie 2011, manifestări prilejuite de Ziua Bibliotecarului în România (23 aprilie),
care coincide la nivel internaţional cu Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor dar şi cu
sărbătorirea ortodoxă a Sf. Gheorghe, care au avut loc atât la sediul central cât şi la cele două filiale
ale bibliotecii (Filiala nr. 1 “Costache Negri” şi Filiala nr. 4 “Grigore Vieru”).
1 iunie 2011 - Pentru a marca şi sărbători Ziua Internaţională a Copilului, Consiliul
Judeţului Galaţi, Biblioteca „V.A. Urechia“ Galaţi şi Primăria Galaţi au organizat Carnavalul
Cărţii pentru Copii - Ediţia a XXXI-a în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri“.
29 iunie – 30 iulie 2011 – Expoziţia Dunărea şi Galaţiul: O istorie comună, reconstituie
prin cărţi poştale ilustrate vechi, un fragment din istoria oraşului nostru - activitatea portuară între
anii 1890-1935. Micile documente iconografice readuc în faţa ochilor frenezia activităţii unui fost
porto franco: „agenturi“ străine, vapoare cu pânze, nave comerciale încărcate din Vadul Sacalelor,
docurile, silozurile, toate dominate de Palatul Navigaţiei Române (1912), dar mai ales de forţă şi
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splendoarea batrânului fluviu - emblemă a oraşului Galaţi.
22 noiembrie 2011, Omagiu la 100 de ani de la moartea lui Vasile Alexandrescu Urechia,
fondatorul Bibliotecii, de către bibliotecarii din Biblioteca „V.A. Urechia“ şi cetăţeni ai oraşului
Galaţi prin întâlnirea de la bustul lui V.A. Urechia situat în faţa Sediului central al Bibliotecii de pe
strada Mihai Bravu.
16 decembrie 2011 – Ziua Minorităţilor Naţionale – acţiune dedicată minorităţilor
naţionale din judeţul Galaţi în semn de respect şi preţuire a devotamentului şi consecvenţei cu care
militează pentru păstrarea propriilor identităţi. Data de 18 decembrie este Ziua Minorităţilor
Naţionale din România.
Un loc special în promovarea personalităţilor culturii gălăţene l-a avut Proiectul ”Oameni în
memoria Galaţiului”. Programul a cuprins următoarele expoziţii aniversare:







ianuarie 2011: expoziţia Eminescu în mărturii gălăţene;
februarie 2011: expoziţie dedicată lui Ioan Brezeanu – 95 de ani de la naştere;
martie 2011: expoziţie dedicată lui Constantin A. Ressu - 115 ani de la moarte;
aprilie 2011: expoziţii dedicate personalităţilor: Nicolae Mantu, pictor – 140 ani de la
naştere, Ilie Tănăsache, scriitor – 80 de ani de la naştere şi Grigore Sălceanu,
scriitor – 110 ani de la naştere;
mai 2011: expoziţii dedicate personalităţilor: Constantin Narly, profesor universitar,
poet – 115 ani de la naştere; Iosif Egri, profesor universitar, inginer – 100 ani de la
naştere şi George şt. Andonie, istoric – 110 ani de la naştere.

I.5. Ca strategii de media menţionăm dezvoltarea brandului cultural ”Axis Libri”
(revistă, târg de carte, editură, salon literar şi minilibrărie sub aceeaşi denumire) şi promovarea
imaginii publice a instituţiei şi a profesiei de bibliotecar prin mijloace proprii: site-ul www.bvau.ro,
blogul CIC, precum şi revistele Axis Libri, Buletinul Fundaţiei Urechia şi buletinul informativ
Asociaţia, care apar atât în format tipărit cât şi electronic. De asemenea, Revista Axis Libri a apărut
în sem I 2011 în variante alternative în limba franceză şi în limba engleză. Festivalul Naţional al
Cărţii Axis Libri – ediţia a III-a – 1-5 iunie. Târgul de carte a atras un număr însemnat de edituri şi
difuzori de carte din toată ţara. Manifestarea a avut un caracter complex, înglobând în program pe
lângă multiplele lansări şi un concurs de creaţie literară, spectacole de muzică de diferite genuri,
teatru de păpuşi pentru copii, precum şi o tombolă.
Apariţii în mass-media scrisă locală şi centrală: în 2011 au fost înregistrate 564 articole
referitoare la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, o cifră mult crescută faţă de 2010 (412
articole) şi faţă de 2009 (336 articole). În mass-media audio şi vizuală au fost un număr de 49 de
apariţii, de regulă ale Conducerii instiţiei.
I.6. Beneficiarul actual al Bibliotecii ”V.A. Urechia” poate fi caracterizat pe baza analizei
rezultate prin compararea datelor statistice ale utilizatorilor înscrişi în ultimii trei ani, având în
vedere criteriile statutului ocupaţional, al vârstei şi preferinţelor de lectură.
Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;
Din analiza utilizatorilor înscrişi în anul 2011 beneficiarul principal al serviciilor de
informare şi educare rămâne în continuare cel din mediul educaţiei formale (elev/student, cadru
didactic – cca 60 %), este de vârstă tânără (între 14 - 25 ani – cca 52 %) şi preferă lectura de
−
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informare şi documentare, în special bibliografia şcolară.
Detaliat, statistica utilizatorilor înscrişi în anul 2011, după studii, este următoarea:
După studii

Evidenţa cititorilor înscrişi

Procent din total

Fără studii

1745

20,44

Studii gimnaziale

2111

24,73

Studii profesionale

326

3,81

2373

27,79

241

2,82

25

0,29

1412

16,54

303

3,54

8536

100,00%

Studii liceale
Studii postliceale
Colegiu
Studii universitare
Studii postuniversitare
Total
−

Chiar dacă se înregistrează o uşoară scădere a procentului de utilizatori înscrişi din totalul
populaţiei faţă de anii anteriori, numărul noilor înscrişi a fost mai mare decât cel estimat (peste
8.500) şi constatăm că a crescut frecvenţa cu care aceştia apelează la serviciile bibliotecii şi
păstrarea cifrei numărului de documente împrumutate. Realizarea numărului documentelor
împrumutate a fost aproape de cel estimat (410.697 faţă de 430.000 doc. estimate). Scăderea
costului per vizită faţă de anul 2008 corelată cu creşterea numărului de vizite (cca 1% faţă de
2008 şi 2 % faţă de 2007) indică o eficienţă crescută a serviciilor de bibliotecă.

Indicatori de performanţă ce vizează activitatea bibliotecii
Denumire indicator de performanţă

Valoare
2007

2008

2009

2010

2011

Documente împrumutate per vizită [u.b.]

1,73

1,72

1,65

1,46

2

Vizite la bibliotecă per utilizator

8,84

9,81

10,67

11,75

13

Cost per vizită [ron]

11,1

20,25

17,05

15,78

10,49

Frecvenţă medie ponderată zilnică

768,4

774,36

842,49

926,29

934,35

Estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari:
Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 300.000 locuitori, iar marile cartiere, care au
numeroase şcoli şi licee în raza lor teritorială, se află la distanţă mare de sediul central, se poate
estima că deschiderea unei noi filiale va putea creşte numeric grupa beneficiarului principal, dar şi
grupa persoanelor care au diferite dificultăţi, dar au timp liber mai mult: pensionari, casnice, şomeri
(cca 11-12%) şi persoane cu dizabilităţi fizice. Totodată, se pot aplica soluţii de optimizare a
accesului la lectură şi loisir pentru categorii speciale (elevi/studenţi din Basarabia, copii şi bătrâni
asistaţi social, persoane cu dizabilităţi). În viitor preconizăm atragerea a:
- cca 200 de beneficiari prin implementarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi
cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare Focşani,
prin amenajarea în cadrul Bibliotecii a unei secţii de carte audio Daisy, destinată persoanelor cu
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deficienţe de vedere;
- cca 1300-1500 de utilizatori noi din cartierul Aeroport prin deschiderea Filialei ”Paul
Păltănea”, în primul an de funcţionare. Totodată vizăm atragerea unui număr sporit de utilizatori de
la distanţă prin îmbunătăţirea serviciilor oferite în mediul virtual pe baza tehnologiei web 2.0.
I.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători
cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată;
Beneficiarul ţintă al activităţii:
− pe termen scurt – utilizatorii activi actuali ai serviciilor de Bibliotecă (25.050 în 2011 faţă de
25.070 în 2010), care sunt în cea mai mare parte cetăţeni din oraşul Galaţi şi împrejurimi;
− pe termen lung – alţi cetăţeni/instituţii ai/ale oraşului şi judeţului Galaţi atraşi prin deschiderea
de noi filiale şi prin diversificarea serviciilor de bibliotecă, orientate către instituţii de educaţie
şi cercetare şi alte grupuri cu nevoi speciale de informare şi loisir.
Parametrii principali care ilustrează activitatea cu beneficiarii pe anul 2011:
 Număr de vizitatori în bibliotecă: 2.214/zi
 Frecvenţă – cca 246.423 beneficiari;
Frecvenţă medie ponderată zilnică – 934,35.


Documente consultate – 410.697 din care:
− 273.963 împrumutate la domiciliu (66,70%);
− 136.734 consultate în bibliotecă (33,29%);
− 288.791 cărţi (70,31%);
− 39.811 doc. multimedia: audio-vizuale şi electronice (9.69%);
− Documente eliberate în medie pe zi – 1.585,70.

 Cititori înscrişi – 8.536 din care:
 4.458 sunt elevi şi studenţi (52,22%);
 3.134 utilizatori cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani (36,71%);


25.050 utilizatori activi;



361.844 utilizatori de la distanţă;



Nr. de voluntari: 60 persoane.
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Număr de utilizatori înscrişi pe trimestru:
Denumire
indicator
Utilizatori
înscrişi

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

2215

1808

1881

2632

8536

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

Total

În persoană

108542

Prin telefon

1705

E-mail + Ymess (virtuale)
Total

423+149=572
110819

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

Total

În persoană

154795

E-mail + Messenger

998 +911=1909

Prin telefon

541

Total

157245

I.8. Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare):
Principala modalitate de cunoaştere a beneficiarilor este observaţia directă, dobândită în
procesul comunicării beneficiar-bibliotecar, un instrument foarte util în multe cazuri fiind interviul
de referinţă. Din acest tip de comunicare se obţin informaţii care conturează profilul individual al
utilizatorului şi nevoile sale de informare. Instrumentele utile şi pertinente în cunoaşterea tipurilor
de beneficiari, cât şi a modului în care aceştia folosesc serviciile şi colecţiile bibliotecii, sunt
rapoartele statistice. Acestea oferă informaţii asupra structurii şi mărimii categoriilor după statutul
ocupaţional, după studii, vârstă, naţionalitate şi sex, asupra preferinţelor de lectură pentru
documente după conţinut (domeniu al cunoaşterii) sau tip de obiect (carte şi periodic pe suport
tradiţional sau electronic, CD-uri, DVD-uri, copii etc).
Cercetările categoriilor de utilizatori au mai beneficiat recent şi de un instrument de
marketing. Cunoaşterea aşteptărilor consumatorilor, precum şi modul în care ei percep serviciile
bibliotecii sunt condiţii de bază pentru prestarea unor servicii performante şi de calitate. Pentru
rezolvarea acestor probleme, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a aplicat periodic sondajul
sociologic, utilizând metoda anchetei cu ajutorul chestionarului. Chestionarul a fost distribuit în
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perioada noiembrie-decembrie 2011.
Au fost chestionaţi 100 de utilizatori , chestionarele fiind repartizate astfel: Sediul Centralla Pupitru de Referinţe: 40 buc; Filiala nr. 1 „C. Negri”: 30 buc; Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”: 30
buc. Dintre respondenţi: 7% au studii gimnaziale; 38% au studii liceale; 14% studii postliceale;
6% studii profesionale; 25% studii universitare; 10% studii postuniversitare.
După vârsta subiecţilor observăm interesul crescut al tinerilor cu vârsta între 15-25 ani
pentru utilizarea serviciilor bibliotecii, demonstrat de 32% din totalul respondenţilor; 23% dintre
subiecţi au vârsta între 26-40 ani; 29% au vârsta între 41-60 ani, iar 9% au vârsta peste 60 ani.
Chestionarul a fost format din opt întrebări dintre care 7 sunt închise, cu variante de răspuns
şi două întrebări deschise, care lasă posibilitatea unui răspuns liber.
La întrebarea Cât de des frecventaţi Biblioteca? 42% au răspuns lunar; 30% săptămânal,
15% ocazional; 7% la 3 luni şi 6% la 6 luni.
Pentru a cunoaşte interesul utilizatorilor faţă de serviciile pentru public a fost formulată
întrebarea: Ce servicii pentru public utilizaţi mai des? şi cele mai utilizate servicii sunt:
împrumutul la domiciliu 80%; accesul la Internet 37%; imprimarea textelor 23%; efectuarea
de copii de pe documentele din colecţiile bibliotecii şi copierea pe diferite suporturi a
documentelor, ambele câte 22%; studiu în sălile de lectură 20%; referinţele prin e-mail,
messenger şi telefon 18%; rezervări de documente 16%; Sub 15% s-au situat următoarele
servicii: asistenţă de specialitate în regăsirea informaţiei; acces la baza legislativă Indaco,
acces la baza de date automatizată a Bibliotecii, împrumutul interbibliotecar.
La întrebarea cu răspuns liber: Cum poate Biblioteca să sprijine activitatea d-voastră
profesională? dorim să venim în sprijinul utilizatorilor, demonstrând că nu rămânem insensibili la
nici o solicitare. Printre cele mai pertinente răspunsuri s-au aflat:
− achiziţia de documente cu informaţii actualizate din domeniul Drept public si civil;
− personal cooperant;
− achiziţii de documente în domeniul Educaţiei şi Psihologiei Copiilor;
− achiziţia de documente în format electronic cu documentare gen Discovery;
− mai multe exemplare din cele mai solicitate documente;
− informaţii despre oferte de locuri de muncă pe Blogul CIC;
La întrebarea Ce sugestii aveţi pentru îmbunătăţirea serviciile pentru public oferite de
Biblioteca Judeţeana “V.A. Urechia”? dorim să aflăm ce îmbunătăţiri necesită serviciile actuale ale
Bibliotecii, iar propunerile respondenţilor sunt următoarele:
− dotarea cu noi calculatoare;
− newsletter pe site;
− baze de date on-line;
− catalog cu documentele Bibliotecii on-line;
− mai multe exemplare din acelaşi titlu pentru cele mai cerute u.b.;
− un forum pentru cititori pe site;
− fond de carte în format e-books, mp3, mp4;
− o emisiune lunară la o televiziune locală, dedicată activităţilor Bibliotecii: comentarii
literare, manifestări etc.;
− săli de studiu mai spaţioase, pentru Filiala nr. 1 „Costache Negri”;
− o mai bună prezentare a noutăţilor editoriale.
Chestionarul şi-a atins scopul propus, evaluând gradul de informare al utilizatorilor, nevoile
informaţionale ale acestora, ne-a ajutat să apreciem nivelul cunoaşterii serviciilor şi ofertelor
bibliotecii şi să comparăm nevoile informaţionale în funcţie de categoria de vârstă şi nivelul de
pregătire.
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I.9. Utilizarea spaţiilor instituţiei:
- Parterul clădirii este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Secţia
Împrumut la Domiciliu pentru Copii, Secţia Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi, Serviciul
Referinţe prin: Oficiul Referinţe tradiţionale, Compartimentul Informare bibliografică şi Centrul de
Informare Comunitară şi punctul de informare OSIM , Garderoba pentru cititori iar la subsol Secţia
Colecţii Speciale;
- Etajul 1 este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Serviciul Săli
de Lectură prin Secţia Săli de Lectură şi Secţia Multimedia; Compartimentul Referinţe electronice/
Internet;
− Alte spaţii ale instituţiei care sunt destinate direct publicului sunt cele în care
funcţionează Filiala nr. 1 „Costache Negri”, Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” şi Filiala nr. 3
“Tehnologia informaţiei”;
− Spaţii ale instituţiei destinate indirect publicului: Atelierul de legătorie şi Depozitele de
carte.
În ceea ce priveşte situaţia spaţiilor deţinute de bibliotecile din judeţ pe care Biblioteca le
îndrumă metodologic, evaluarea este următoarea:
 24 - f. bună: Tecuci, Tg.Bujor, Lieşti, Şendreni, Braniştea, Independenţa, Movileni,
Barcea, Vânători, C. Negri, Matca, Băleni, Cosmeşti, Umbrăreşti, V. Mărului,
Scânteieşti, Drăgăneşti, Piscu, Corod, Sl.Conachi, Umbrăreşti, Brăhășești, Liești,
Cuza Vodă;
 29 – bună: Bălăbănești, Berești, Berești Meria, Buciumeni, Cavadinești, Cerțești,
Cosmești, Cuca, Cudalbi, Fârțănești, Foltești, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Grivița,
Ivești, Jorăști, Măstăcani, Nicorești, Oancea, Pechea, Priponești, Schela, Smârdan,
Smulți, Suceveni, Tulucești, Vârlezi, Vlădești;
 8 - satisfăcătoare: Corni, Nămoloasa, Frumuşiţa, Drăguşeni, Munteni, Rediu,
Bălășești, Băneasa;
 3 - biblioteci comunale nu au spaţiu şi personal, deci nu funcţionează - în comunele
nou înfiinţate: Poiana, Negrileşti, Suhurlui.
Peste 95% dintre biblioteci sunt dotate cu calculatoare; la dotarea Consiliilor locale se
adaugă dotarea cu aparatură IT prin programul Biblionet, astfel: cele 59 Biblioteci publice din judeţ
care au fost acceptate în Programul Biblionet au fost dotate, fiecare, cu câte 4 computere, 1
imprimantă, 1 skaner, 1 videoproiector, 1 ecran.
I.10. Propuneri de îmbunătăţire ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări,
după caz.
− deschiderea Filialei nr. 2 “Paul Păltânea”, amenajarea spaţiului, igienizarea acestuia şi
dotarea corespunzătoare funcţionalităţii acesteia;
− reabilitarea depozitului general;
− construcţia unei clădiri – sediu nou de bibliotecă, conform proiectului de management
2008-2013.
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II. Îmbunătăţirea activităţii profesionale orientată către beneficiarii instituţiei:
II.1. Programele/proiectele instituţiei:
Din total de 420 manifestări culturale, prin forţe proprii sau în colaborare cu diferite
organizaţii, din acestea un număr de 281 evenimente s-au desfăşurat în Bibliotecă, la sediul central
şi filiale, din care 138 au fost expoziţii tematice.
La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de
66.727 persoane la care se adaugă 573.567 vizitatori la Bibliotecă şi Filiale. Biblioteca Judeţeană
“V.A. Urechia” a derulat în ultimii trei ani un număr important de proiecte, care au vizat extinderea
teritorială a serviciilor prin filiale (filiale deschise la Reni, Ismail – Ucraina şi Giurgiuleşti, Cahul şi
Chişinău – Republica Moldova; Filiala 2 ”Paul Păltănea” din Galaţi este în curs de amenajare).
Încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia „JOB”, având ca scop promovarea în
imagini a patrimoniului local, prin utilizarea unei tehnici brevetate OSIM – s-au furnizat 82 imagini
scanate după cărţi poştale cu oraşul vechi de la Colecţii Speciale.
În ultimul trimestru al anului 2011 Biblioteca “v.A. Urechia” a fost auditată şi certificată de
către organismul Business Quality Cert conform standardului SR EN ISO 9001:2008, primind
Certificatul ce confirmă că Sistemul de Management al Calităţii a fost implementat în instituţie.
Alte două proiecte, care şi-au propus promovarea culturii vii, dar şi a moştenirii culturale
locale s-au bucurat de un real succes, reafirmând rolul Bibliotecii de centru cultural al urbei. Este
vorba de proiectul brandului ”Axis Libri” şi proiectul ”Oameni în memoria oraşului Galaţi”. În
cadrul brandului Axis Libri au fost realizate şi promovate următoarele produse cu acelaşi nume: o
revistă de tip enciclopedic, un salon literar (în anul 2011 au fost organizate 12 ediţii). Această
manifestare cultural-artistică şi-a propus ca în fiecare zi de joi a săptămânii, la ora 17:00, să
realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, recitaluri de muzică şi poezie etc. ), un târg de carte –
Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri şi o editură, prin care s-au tipărit 4 publicaţii periodice
proprii şi 24 cărţi.
Biblioteca „V.A. Urechia“ în colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Local
Galaţi, Primăria Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi,
Palatul Copiilor Galaţi şi Editura EIKON Cluj a organizat în perioada 1 - 5 iunie 2011, în spaţiu
neconvenţional (zona pietonală dinspre Elice, către Dunăre), a treia ediţie a Festivalului Naţional
al Cărţii „AXIS LIBRI“, la care au fost prezente produsele literare a peste 150 de edituri din ţară şi
străinătate.
Proiectul ”Oameni în memoria oraşului Galaţi”, care va continua şi în anii următori, s-a
concretizat în realizarea de expoziţii aniversare lunare şi în elaborarea unui volum cu date
biobibliografice şi reproduceri după documente iconografice despre personalităţile gălăţene
aniversate în anul 2010.
Alte proiecte în derulare la care Biblioteca a intrat 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. Până la 1 noiembrie a.c. au fost cuprinse în program, în
judeţul Galaţi, 60 biblioteci publice, 77 bibliotecari au fost instruiţi în Tehnologia Informaţiei, 57
bibliotecari în Servicii Noi de Bibliotecă, s-au primit 192 computere cu dispozitive aferente şi
softuri, precum şi 45 imprimante, 45 scanere, 45 videoproiectoare şi ecrane de proiecţie. În cursul
lunii decembrie, alte 15 biblioteci comunale din judeţul Galaţi vor fi dotate cu astfel de
echipamente, iar în cursul anului 2012 se preconizează ca ultimele 3 biblioteci comunale să se
alăture celorlalte, pentru a putea oferi servicii de bibliotecă moderne, în pas cu cerinţele comunităţii.
Investiţia rezultată în judeţul Galaţi în perioada 2009-2011, atât în echipamente IT cât şi în
instruirea bibliotecarilor a constat în 1.038.191,80 RON;
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B. Proiect cu finanţare în derulare: ”Click@platforma online de instruire pentru
bibliotecari”. Finanţat în cadrul Programului Mortenson, la care a participat Dediu Titina Maricica.
Proiectul: „Click @ platforma online de instruire pentru bibliotecari” în care Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” Galaţi este parteneră cu alte 5 biblioteci judeţene, a fost finanţat de către organizaţia
nonprofit Electronic Information for Libraries (EIFL) în cadrul programului de formare Mortenson
Global Libraries Lideri şi Inovatori 2011. Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi i-a fost
acordată o finanţare de 6.000 RON, echivalentul sumei solicitate de 2.000 USD, pe o perioadă de
implementare a proiectului cuprinsă între: 01 sept. 2011 – 31 aug. 2012;
C. Axa cărţilor Galaţi-Cahul, proiect aprobat, depus la Departamentul Românilor de
Pretutindeni, dar fără finanţare. Total valoare proiect 42636,73;
D. Biblioteca, arc peste timp, proiect în derulare (cu resurse proprii), în cadrul şcolii de vară
a tinerilor bibliotecari desfăşurat de ANBPR,
E. Organizarea unui nou curs pentru utilizatori în cadrul bibliotecii: ”Curs de iniţiere
în utilizarea calculatorului şi a Internetului pentru vârstnici”: Au avut loc 3 serii de câte 10
cursanţi pe serie, pe parcursul unei săptămâni fiecare;
F. Completarea Dosarului pentru obţinerea finanţării de la Consiliul Local pentru publicaţiile
Editurii AXIS LIBRI. S-a obţinut finanţare pentru lucrarea ”Oameni în memoria Galaţiului
2009”.
Pe lângă acestea, Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici cu parteneri
locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor non guvernamentale, care vizau
promovarea lecturii, a studiului şi cercetării, numărul acesta crescând progresiv în ultimii trei ani. Sa încheiat un număr de 73 de protocoale de colaborare cu diverse instituţii precum şi un număr de
52 de proiecte educaţionale.
II.2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
S-a înregistrat o participare susţinută la manifestările ştiinţifice ale profesioniştilor din
domeniu (conferinţe ale asociaţiilor profesionale, participarea la proiecte de lucru pe secţiuni de
specialitate, de ex. Lives.ro şi organizarea de colocvii şi întruniri profesionale cu bibliotecari din
judeţ sau din ţară cu prilejul Zilei Bibliotecarului sau al Zilelor Bibliotecii).
Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la activităţile de tip asociativ s-au soldat
cu primirea de diplome şi premii atât pentru instituţie, cât şi pentru reprezentanţii acesteia.
Participarea la târguri (la ediţii anuale Bookfest, Librex, Gaudeamus), la saloane
internaţionale de carte (Iaşi, Chişinău), au prilejuit promovarea instituţiei, a autorilor gălăţeni,
schimburile de idei şi publicaţii cu alţi parteneri culturali, indiferent de graniţele formale.
Organizarea târgului naţional de carte şi a salonului sub denumirea ”Axis Libri”, precum şi
participarea la Târgul Gaudeamus, pentru a treia oară în calitate de editor, în 2011, 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 competiţia Asociaţiei Naţionale a Bibliotecilor şi
Bibliotecarilor din România, din cadrul conferinţei Bibliopublica, de la Baia Mare, aprilie 2011,
unde a obţinut următoarele premii: Premiul pentru cel mai bun ghid de bibliotecă, Premiul pentru
cea mai bună revistă de specialitate editată în ultimii 5 ani şi distincţia Cel mai creativ stand de
bibliotecă, în cadrul Târgului ”Promolib” organizat cu acelaşi prilej.
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Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei în scopul asigurării
funcţionării în cele mai bune condiţii:

III.

1. Prelucrarea colecţiilor.
Colecţiile Bibliotecii au crescut în 2011 cu un număr de 31.611 u.b., ceea ce a însemnat o
creştere însemnată faţă de anul precedent.
Din punct de vedere financiar s-au cheltuit 629.879,60 lei, banii provenind din 2 surse:
- bugetul aprobat de Consiliul Judeţean 595.000 lei;
- venituri proprii 34.879,60 lei,
din care:
- achiziţii 2011 - 556.072,04 lei;
- abonamente 2012 – 43.807,56 lei.
Din suma totală cheltuită trebuie menţionat faptul că periodicele sunt achitate în avans cu un
an, ele fiind înregistrate pe măsura intrării lor în bibliotecă, iar o parte din documentele cumpărate
în decembrie 2011 vor fi inventariate în ianuarie 2012. O parte din documentele inventariate în anul
2011 au fost plătite în 2010. Ponderea pe tipuri de documente din punct de vedere al sumelor
cheltuite este redată în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

Tipuri de documente

Suma cheltuită

1

Cărţi şi alte tipuri de documente

577682,81

2

Periodice

38526,87

3

Documente multimedia

17786,18

4

TOTAL

633995,86

Donaţiile au fost foarte consistente în cursul anului 2011, ţinând cont că în cadrul Zilelor
Bibliotecii s-a desfăşurat şi campania “Donaţi o carte pentru comunitate”. Cifra documentelor
primite ca donaţie a crescut semnificativ prin donaţia Casei de Cultură a Sindicatelor (12.181 u.b.).
Aceste documente sunt încă în fază de prelucrare. O parte din documentele provenite din donaţii au
fost/vor fi dirijate către alte instituţii din Galaţi, către bibliotecile comunale sau cele din Republica
Moldova (Cahul, Chişinău, Bălţi, Odesa, Ismail şi Reni).
Abonamentele la periodice pentru anul 2012 au fost în număr de 107 în total pe bibliotecă
(atât pentru sala de lectură, cât şi pentru împrumutul la domiciliu, atât la sediul central cât şi la
Filiale);
În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţã un numãr de 31611 volume în valoare de
712.272,30 lei, situaţie care dupã tipuri de achiziţii se prezintã în tabelul de mai jos. La această
valoare se adaugă suma de 3.463.293,37 lei, provenită din evaluarea celor 73 u.b. de colecţii
speciale.
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Tipul de achiziţie
Cãrţi cumpãrate

Cantitate

Total valoare
13183

567506,31

1506

38526,87

Multimedia cumpãrate

617

17786,18

Documente pentru Colecţii
Speciale cumpărate

488

10176,50

Cãrţi din Depozit Legal

24

529,77

Periodice din Depozit Legal

25

482,24

7

65

15021

70289.23

Periodice din donaţii

331

3442,20

Multimedia din donaţii

130

464,00

Documente pentru Colecţii
Speciale din donaţii

44

254

Cărţi din schimb
interbibliotecar

10

138,00

Periodice din schimb
interbibliotecar

26

152,00

120

1695,00

79

765,00

0

3463293,37

31611 u.b.

4.175.565,67

Periodice cumpãrate

Multimedia din Depozit Legal
Cãrţi din donaţii

Cărţi din dotarea BVAU
Periodice din dotarea BVAU
Evaluare documente din
colecţii speciale (73 u.b.)
TOTAL

În afară de achiziţii, donaţiile au fost foarte consistente în cursul anului 2010, ţinând cont că
în cadrul Zilelor Bibliotecii s-a desfăşurat şi campania “Donaţi o carte pentru comunitate”. Aceste
documente sunt încă în fază de prelucrare. Ziarul Jurnalul Naţional ne-a oferit ca donaţie cca 65 de
titluri, reprezentând aproximativ 6.215 volume. O parte din documentele provenite din donaţii vor fi
dirijate către alte instituţii din Galaţi, către bibliotecile comunale sau Cahul, Chişinău, Bălţi, Odesa.
De asemenea a fost primită o donaţie însemnată de la Tribunalul Galaţi reprezentând 3.208 cărţi şi
4.821 periodice.
Documentele ce au fãcut obiectul completãrii colecţiilor au fost luate în evidenţã primarã
(clasic) si individualã (automatizat în modulul de evidenţã TINLIB: cãrţi, periodice şi multimedia);
s-au atribuit 528 poziţii în RMF (poziţii la care s-au realizat centralizãri cantitative şi valorice),
întocmindu-se un numãr de 375 AP-uri (acte de primire) pentru documentele sosite fãrã acte
însoţitoare.
Publicaţiile au fost inventariate şi înregistrate în TINLIB, prelucrate biblioteconomic şi
predate în secţiile de împrumut la domiciliu, iar cele repartizate la secţia Săli de lectură au rămas la
Biroul Catalogare-Indexare pentru a fi catalogate, clasificate şi indexate. Periodicele inventariate, în
numãr de 5399 u.e., au fost foiletate, iar pe coperta a 2-a s-a scris ce cuprinde fiecare volum şi
preţul.
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În funcţie de provenienţã, totalul documentelor luate în evidenţã se prezintã astfel:
Mod de
achiziţie

Cãrţi

Periodice

Documente
Colecţii
Speciale

Documente multimedia

CV

Cumpãrate

DVD

1506

488

0

160

8

449

15794

24

25

0

0

0

7

0

56

15021

331

44

1

74

19

36

15526

10

26

0

0

0

0

0

36

120

79

0

0

0

0

0

199

28358

1967

532

1

234

34

485

31611

Schimb
Dotare
BVAU

TOTAL

CD-ROM

13183

Depozit
Legal
Donaţii

CD

Total

Din totalul de 31611 u.e. introduse în colecţiile Bibliotecii în 2011, doar 56 documente fac
parte din categoria Mijloace Fixe avand o valoare totală de 1077,01 Lei.
Documentele ce au fãcut obiectul completãrii colecţiilor au fost luate în evidenţã primarã
(clasic) si individualã (automatizat în modulul de evidenţã TINLIB: cãrţi, periodice şi multimedia);
s-au atribuit 473 poziţii în RMF (poziţii la care s-au realizat centralizãri cantitative şi valorice),
întocmindu-se un numãr de 301 AP-uri (acte de primire) pentru documentele sosite fãrã acte
însoţitoare.
Documentelor luate în evidenţã le-au fost atribuite numere inventar de la nr.
- 1128894 la nr. 1160482 = 31589 nr. inv. - cărţi, periodice şi multimedia;
- 476867 la nr. 476888 =
22 nr. inv. - cărţi.
În cursul anului 2011 au fost scoase din evidenţe 825 u.b. în valoare totală de 8392,5687 Lei
din care:
Motivul scăderii
Documente achitate
de cititori cu chitanţe

Cărţi

Periodice

DC

CV

DVD

CD

TOTAL

30

0

0

0

0

0
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Documente casate
AV

0

0

214

10

26

0

250

Documente găsite
lipsă la inventar F4

6

0

0

0

2

0

8

Documente găsite
lipsă la inventar F1

439

49

0

0

32

17

537

TOTAL

475

49

214

10

60

17

825
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La 31 decembrie 2011 biblioteca are în colecţiile ei un numãr de 749.304 u.b.
Activităţi specifice controlului de autoritate realizate cu scopul de a uniformiza şi a valida
punctele de acces controlate pentru creatori:
Tip
Cercetare
Colocare
Departajare Pct.
Fişiere Studiul profesional
activ.
acces completate
Tip
doc/
aut.

Op.
pe domeniu

Total

842

Re- Baze Ope- Creafe- date re
tori
rinţe
182 456 1302

162

Ope- Creare
tori

904

183

Specialita- Editare
te

416

147

185

221

III.2. O atenţie deosebită s-a acordat funcţiei de conservare, cercetare, dezvoltare şi
punere în valoare a patrimoniului local şi naţional de documente existente în colecţiile BVAU. Din
punct de vedere tehnico-administrativ a fost realizată prin:
 Conservarea

patrimoniului: reparare, legare broşare carte curentă şi fond tradiţional:

Factori de evaluare/Secţie
Sala de lectură. Depozite

Cărţi legate, broşate

Periodice legate

450
790

Secţii de împrumut şi Filiale

3.800

III.3. Digitizarea documentelor din fondul Colecţii speciale:
S-au selectat şi descris bibliografic, s-au pregătit fişiere pentru documentele scanate: 689
documente scanate integral, 62 documente scanate parţial:
− Cărţi poştale ilustrate + fotografii = 454 documente;
− Litografii = 80;
− Manuscrise+Scrisori = 145;
− Hărţi, planuri = 10;
− Carte străină veche sec. 16 ( pagina de titlu, 556 imagini semnificative) = 62.
III. 4. Activitatea de restaurare:
Postul de restaurator carte a fost scos din statul de funcţii ca urmare ca reducerii de posturi
din octombrie 2010, fapt ce a afectat această importantă activitate.
III.5. Dezvoltarea infrastructurii tehnologice a fost asigurată prin următoarele direcţii de
acţiune:
 Administrarea şi gestionarea sistemelor soft din Bibliotecă
 TINLIB - Sistemul integrat de bibliotecă
 LegeNet - Softul legislativ
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Softul Light 2000
 Softul Paradox.
Administrarea, gestionarea şi monitorizarea conexiunilor INTERNET şi a paginii web a
Bibliotecii:
− s-a menţinut şi administrat legătura INTERNET prin intermediul Nodului de
Comunicaţii al Univ. “Dunărea de Jos”, precum şi cel realizat prin intermediul fibrei
optice şi providerului RCS&RDS;
− s-a gestionat conectivitatea prin fibră optică pentru Filiala 4 aflată în Gara-CFR Călători
prin intermediul Telecomunicaţii CFR – Galaţi;
− s-a actualizat site-ul bibliotecii în funcţie de necesităţile curente şi noutăţile intervenite
în cadrul activităţii Bibliotecii "V.A. Urechia";
− s-a administrat blogul Oficiului de Informare comunitară în colaborare cu Secţia
Referinţe.
Administrarea sistemului informatic a vizat exploatarea şi depanarea echipamentelor din
cadrul întregului sistem informatic:
− instalarea de sisteme de operare şi software pentru staţii de lucru de la Filiala 1 – primite
prin programul Biblionet, punerea în funcţiune a reţelei de la această locaţie şi
gestionarea acesteia;
− gestionarea sistemului de supraveghere video integrat cu sistemul de antiefracţie,
antiinundaţie şi alarmă la sediul Filialei 1;
− gestionarea sistemului de supraveghere video integrat cu sistemul de antiefracţie,
antiinundaţie şi alarmă la sediul Filialei 4;
− gestionarea echipamentelor de activare şi dezactivare magnetică a etichetelor de
securitate de pe documentele de bibliotecă, ca parte integrată din sistemul de
antiefracţie.






III.6. Perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul
personalului:
S-a asigurat parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională
organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi
Cultelor la Bucureşti, Buşteni şi Sinaia.; conform Protocolului încheiat între CPPC şi Biblioteca
“V.A.Urechia” cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională au fost organizate la sediul
Bibliotecii. La sediul Bibliotecii au fost organizate următoarele cursuri:
Indexarea şi utilizarea informaţiilor de utilitate publică locală;
Protecţia patrimoniului cultural în situaţii speciale;
Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă;
Sistemul de control intern/managerial;
Relaţii publice pentru organizaţii culturale;
Conservarea preventivă a colecţiilor;
DTP Designer;
Managementul activităţilor economice
La cursurile menţionate au participat peste 70 bibliotecari din Biblioteca Judeţeană şi
Bibliotecile publice din judeţ.
În cadrul Programului Biblionet, o componentă principală a fost cea de pregătire a
bibliotecarilor pentru utilizarea noilor tehnologii şi oferirea de servicii noi pentru utilizatorii
bibliotecilor. În cursul anului 2011 Biblioteca “V.A.Urechia”a reuşit implementarea programului
Biblionet în 15 Biblioteci publice; cu bibliotecarii din aceste biblioteci au fost organizate cursuri,
cursuri ţinute de cei doi formatori: Dediu Titina Maricica şi Manea Gabriel astfel:
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Tehnologia Informaţiei şi Managementul Centrului de Internet din bibliotecă - 20
bibliotecari;
Bazele serviciilor Noi de Bibliotecă - 48 bibliotecari.

III.7. Măsuri de reglementare internă. În cursul anului 2011 au fost luate următoarele:
 actualizarea Planului de Prevenire şi Protecţie pe 2011 cu instrucţiunile proprii pentru
fiecare post de lucru şi stabilirea factorilor de risc precum şi măsurile ce trebuie a fi
adoptate până la eliminarea oricărui pericol, conform noii organigrame.
III.8. Măsuri luate în urma controalelor, auditării interne sau alte organisme de
control:









În cursul anului 2011 au fost efectuate următoarele controale:
În noiembrie 2011, Camera de Conturi a Judeţului Galaţi a efectuat o misiune de audit
financiar, în baza Ordinului de serviciu nr. 1569/30.06.2010. Scopul acestui control a fost
verificarea a două măsuri din 12 (doisprezece) dispuse în 2010, planificate pentru
implementare în anul 2011;
În perioada noiembrie-decembrie 2011 Serviciul de Audit Public Intern al Consiliul
Judeţului Galati a efectuat o misiune de audit public intern, în baza Ordinului de serviciu
nr. 9722/15.11.2011 având ca obiectiv verificarea modului de implementare a măsurilor
dispuse prin decizia nr. 1447/22.07.2010 emisă de organismul de control şi a
recomandărilor consemnate în raportul de audit nr. 3988/02.06.2011;
În cursul lunii februarie 2011 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat un control
în ceea ce priveşte măsurile privind afişarea instrucţiunilor de evacuare în caz de incendiu,
efectuarea planului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi programarea instructajului
personalului pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Nu au fost dispuse nici un fel de
măsuri;
În luna iulie 2011 – s-a realizat un control al Direcţiei Judeţene de Cultură, Culte şi
Patrimoniu Naţional Cultural a Judeţului Galaţi privind asigurarea securităţii şi integrităţii
bunurilor gestionate în cadrul Compartimentului Colecţii Speciale. S-au verificat: registrul
inventar pe colecţii, fişele analitice ale bunurilor culturale cu martori foto, condiţiile de
păstrare, conservare, depozitare şi stadiul clasărilor acestora. Măsuri recomandate:
urgentarea procesului de fişare analitică, în format electronic, a bunurilor cultural din
colecţiile bibliotecii precum şi scanarea acestora; dotarea ambelor depozite cu aparate
pentru asigurarea microclimatului, precum şi aparate pentru măsurarea parametrilot de
temperatură şi umiditate relativă; declanşarea procedurii de clasare pentru bunurile
susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural naţional.
IV. Situaţia economico-financiară a instituţiei:

În anul 2011 bugetul de venituri şi cheltuieli a fost finanţat de la bugetul local al judeţului
cu suma de 3.772.000 lei.
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 3.260.000 lei, din care:
Cheltuieli curente: 3.262.000 lei, din care:
− Cheltuieli cu personalul:
1.890.000 lei;
−
Bunuri şi servicii:
1.372.000 lei;
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-2.000 lei
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 512.000 lei, din care:
Cheltuieli de capital
512.000 lei.
Execuţia cheltuielilor BVC buget local se prezintă astfel:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:
Cheltuieli curente :
3.248.178 lei , total din care:
− Cheltuieli de personal:
1.882.234 lei;
− Cheltuieli bunuri şi servicii: 1.365.944 lei.
La titlul I plăţile totale pentru cheltuieli cu personalul au fost de 1.882.234 lei, respectiv
99,59 % din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie , după cum urmează:
- LEI CHELTUIELI DE
1882234
10
PERSONAL
01
1783894
10.01
Cheltuieli cu salariile în bani 02
1324282
10.01.01
Salarii de bază
03
0
10.01.02
Salarii de merit
04
10.01.03

Indemnizaţii de conducere

05

0

10.01.04

Spor de vechime

06

0

10.01.05

Spor pentru condiţii de muncă

07

0

10.01.06

Alte sporuri

08

0

10.01.07

Ore suplimentare

09

0

10.01.08

Fond de premii, din care:

10

0

premiul anual 6)

11

0
6573

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

16

10.01.30

Alte drepturi salariale în bani

32

154632

10.03
10.03.01

Contributii
Contribuţii de
de stat

71
asigurări sociale

396747
306786

72
7131

10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.06

Contribuţii de asigurări de şomaj
Contributii de asigurari sociale
de sanatate
Contribuţii pentru
asigurările
de accidente de muncă şi boli
profesionale
Contribuţii pentru concedii si
indemnizaţii

73
76276
74
474
75
77

1760
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IV.2. CONTRIBUŢII LA BUGETELE PUBLICE:
La titlul II - Bunuri şi servicii plăţile totale au fost de 1.365.944 lei, respectiv 99,56 % din
creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
- LEI TITLUL II BUNURI SI
SERVICII (cod 20.01 la
20.30)
Bunuri şi servicii (cod
20.01.01 la 20.01.30)

20
20.01
Furnituri de birou
20.01.01
Materiale pentru curăţenie
20.01.02
Încalzit, Iluminat şi forţa motrică
20.01.03
Apă, canal şi salubritate
20.01.04
Carburanţi şi lubrefianţi
20.01.05
Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,
20.01.08
internet
Materiale şi prestări de servicii cu
20.01.09
caracter funcţional
Alte bunuri şi servicii pentru
20.01.30
întreţinere şi funcţionare

Bunuri de natura obiectelor
de inventar (cod 20.05.01
la 20.05.30)

1365944
624344
3859
23909
184000
13632
17758
63031
188705
176646
12864

20.05
Uniforme şi echipament
20.05.01
Alte obiecte de inventar

0
12864

20.05.30
Deplasări, detaşări,
transferări (cod
20.06.01+20.06.02)

20.06
Deplasări interne, detaşări, transferări
Deplasări în străinătate

Cărţi,
publicaţii
şi
materiale documentare
Pregătire profesională
Protecţia muncii
Alte cheltuieli
(cod
20.30.01 la 20.30.30)

20.06.01
20.06.02

20296
19963
333

20.11
20.13
20.14

595000
33300
824

20.30

13025

Vărsăminte de PJ pentru persoane cu
handicap
20.30.30

13025
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:
La „Cheltuieli de capital”:

110.461

lei.

La titlu XII active nefinanciare plăţile totale au fost de 110.461 lei, respectiv 21,57% din
creditele aprobate cu această destinaţie datorită procedurilor greoaie de eliberare a

avizelor

necesare obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii «Depozit de carte +
Anexe - Biblioteca V.A.Urechia, municipiul Galaţi».
La „Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)”plăţile totale au fost de 110.461 lei,
respectiv 98,63% din creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:
- Echipament derulare sistem integrat de bibliotecă - (server)

17608 lei;

- Echipamente eliberare permise tip card

44971lei;

3 buc.

- Staţii de lucru cu sursă neîntreruptibilă de curent,
SO Windows 7 pentru sistem integrat de biblioteca 15 buc.

29775 lei;

- Consultanţă şi implementare ISO 9001:2008

9300 lei;

- Certificare ISO 9001:2008

8807 lei.

Execuţia BVC Venituri proprii

se prezintă astfel:

Prevederi

12 luni:

75.000 lei;

realizat

12 luni:

34.658 lei;

S-au achiziţionat cărţi în valoare de 34.879 lei, din care :
− din disponibil excedent anii precedenţi de 1.085 lei;
− din încasările anului 2011 de 33.794 lei
Din analiza activităţii prezentate mai sus rezultă sprijinul şi susţinerea financiară permanentă
din partea Consiliului Judeţuluin Galaţi, care ne-au permis să realizăm indicatorii specifici printr-un
management modern şi performant.
Galaţi,
31 ianuarie 2012
Director al Bibliotecii ”V.A. Urechia”,
Prof. Zanfir ILIE

32

