
 

 

 

Săptămâna Națională a Voluntariatului 

9 – 16 mai 2016 
 

 

 

 

9 – 31 mai 2016 

Donate a book challlenge: Donați o carte pentru cei ce n-au parte! - colectă de carte realizată de 

voluntarii Bibliotecii Județene ”V.A. Urechia”, membri ai clubului V.I.R.A.L. (Voluntarii Inspirați 

Reușesc cu Ajutorul Lecturii). Responsabil: Diana Petrașc, voluntară, coordonatoare a clubului 

 

 

Marți, 10 mai 2016, Sala ”Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” 

 ora 14:30 – Deschiderea manifestărilor – alocuțiune susținută de prof. dr. Zanfir Ilie 

 ora 15:00 – Circuitul documentelor în bibliotecă – vizită ghidată în compartimentele de 

prelucrare a documentelor și informației, condusă de prof. Letiția Buruiană, coordonator program 

voluntariat 

 ora 16:00 – Voluntar în biblioteca ta (I) – introducere în biblioteconomie în lecții succinte:  

 Evaluarea sumară a unei cărți,  bibliotecar-formator Catrina Căluian 

 Aranjarea cărților la raft, bibliotecar-formator Violeta Moraru  

 A.T.L.E.T. Performant,  bibliotecar-formator Dorina Bălan 

 ora 17:00 – Consiliere și orientare în carieră -  workshop susținut de sociologul Radu Chitic 

 

 

Miercuri, 11 mai 2016, Sala ”Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” 

 ora 14:30 – Voluntar debutant – sesiune de instruire cu noii voluntari: prezentarea 

programului de voluntariat al bibliotecii și instructaj în domeniul sănătății și securității muncii, 

precum și al prevenirii situațiilor de urgență, realizat de Cecilia Nistorencu 

 ora 15:30 – Turul bibliotecii – program de vizite cu noii voluntari în birourile instituției și al 

directorului, condus de Diana Petrașc, voluntară, coordonatoare a clubului V.I.R.A.L. 

 

 

Joi, 12 mai 2016, la Căminul pentru persoane vârstnice ”Sf. Spiridon”, Str. Domnească, 160bis  

 ora 15:00 

 Voluntar în biblioteca ta (II) – oră de lectură și atelier de organizare documente de 

bibliotecă provenite din colecta de carte realizată de voluntari, în perioada 1 aprilie – 31 mai a.c., 

supervizat de bibliotecarii: Simona Haidu și Letiția Buruiană 

  

   

Vineri, 13 mai 2016, la punctul de înscriere, parter, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia”  

 ora 15:00 – Primii pași prin bibliotecă - ”vânătoare de comori” organizată de voluntari: 

primirea și ghidarea noilor utilizatori înscriși la bibliotecă și vizionare film la Secția Multimedia. 

Coordonatori: Alexandru Barbu și Diana Petrașc, voluntari, membrii ai clubului V.I.R.A.L. 

 

 

Duminică, 15 mai 2016, la Complexul muzeal de științe ale naturii ”Răzvan Angheluță” 

  ora 9:00 - Mens sana in corpore sano: tehnici QilinGong pentru o viață sănătoasă -  lecție 

demonstrativă, realizată de prof. Letiția Buruiană, intructor QiGong

 


