
Program
LUNI, 9 NOIEMBRIE
 Portret de oraș - Concurs online de fotografie. 

Proiect cultural online derulat de Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Adulți pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/Bibliofilii-297368687080246
Perioada de desfășurare: 9 – 27 noiembrie 2020
Premierea: 30 noiembrie 2020

 Spune-mi ce ai citit ultima oară! Ți-a plăcut? De ce? Nu ți-a plăcut? De ce?
Proiect educativ derulat de Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Adulți pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/Bibliofilii-297368687080246
Perioada de desfășurare: 9 – 30 noiembrie 2020

 O carte, o poveste, un copil 
Proiect online de promovare a lecturii derulat de Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Copii pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/ClubulCuriosilor
Colaboratori: elevii clasei a II-a, ai Școlii Gimnaziale nr. 2, Barcea, coordonați de prof. înv. primar Nechifor Ionica 
Perioada de desfășurare: 9 – 30 noiembrie 2020

 Povești văzute prin ochi de copii zglobii - Sesiuni online de taifas, cu elevii clasei Steluțelor a II-a B, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, 
prof. Ioana-Alexandra Văduva. 

Proiect derulat de Filiala nr. 1 „Costache Negri” Bibliotecă Municipală pentru Copii, în colaborare cu Fundația „Andreiana Juventus” pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/Filiala-nr1-Costache-Negri-Biblioteca-Municipal%C4%83-pentru-Copii-Gala%C8%9Bi-179901555535020
Perioada de desfășurare: 9 – 30 noiembrie 2020

 BIBLIOcultura
Proiect cultural online cu informații culese din Monografia Bibliotecii „V.A. Urechia” derulat de Filiala nr. 1 „Costache Negri” pe pagina 
de facebook https://www.facebook.com/Filiala-nr1-Costache-Negri-Biblioteca-Municipal%C4%83-pentru-Copii-Gala%C8%9Bi-179901555535020
Perioada de desfășurare: noiembrie – decembrie 2020.

 
Marţi, 10 NOIEMBRIE
    ora 900  

Pandemia trece... cartea rămâne – întâlnire online pe platforma Google Meet, cu elevii clasei a V-a, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Galați, 
profesor coordonator Alina Sîrbu
Răspunde: Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Municipală din cadrul Bibliotecii  Județene „V.A. Urechia” Galați, în colaborare cu Fundația 
„Andreiana Juventus”

  ora 1100

Consecințele accesului electronic la informația științifică asupra serviciilor bibliotecii
Întrunire profesională în mediul online, pe platforma Zoom, a membrilor Filialei Galați a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR) Galați

Miercuri, 11 NOIEMBRIE
    ora 900 

Biblioteca Județeană „Vasile Alexandrescu Urechia” la ceas aniversar - Concurs online de cultură generală pentru copii derulat de Filiala nr. 5 „H.P. Bengescu” - 
Bibliotecă Municipală din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați, în colaborare cu Fundația „Andreiana Juventus”, pe platforma Google Meet
Participă: elevii din clasele a VI- A și B de la Școala Gimnazială „Iulia Hașdeu” Galați, îndrumați de prof. de limba română Oana Crihană și bibliotecar Iuliana Bălan

    ora 1100

Serviciile bibliotecii publice în vreme de pandemie - întâlnire profesională a membrilor Filialei ANBPR Galați - întâlnire online
Invitați: Ioana Crihană - director executiv ANBPR

Crina Popescu - bibliotecar, Biblioteca Comunală Pietrari, Vâlcea
Dragoș Adrian Neagu - Vicepreședinte ANBPR, membru Comisia Națională a Bibliotecilor
Liviu-Iulian Dediu - Vicepreședinte ANBPR, membru Comisia Națională a Bibliotecilor

Moderator: Geta Eftimie - președinte Filiala ANBPR Galați

 ora 1300

Raftul bibliotecii cu povești pictate - premierea elevilor şi a profesorilor implicaţi în proiectul care a constat în pictarea gardului bibliotecii.
Loc de desfăşurare: curtea bibliotecii

Joi, 12 NOIEMBRIE
    ora 930 

Ora de lectură
Participă: elevii clasei a II-a de la Școala nr. 13 Galați, învățător Popa Nicoleta
Loc de desfășurare: Sala „Mihai Eminescu”, etaj 1, sediul central

    ora 1000

Cartea bate (și) cel mai bun prieten online? – întâlnire online pe platforma Google Meet, cu elevii clasei a IV-a A, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați, profesor 
coordonator Mirela-Elena Vasilică
Răspunde: Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - Bibliotecă Municipală din cadrul Bibliotecii  Județene „V.A. Urechia” Galați, în colaborare cu Fundația „Andreiana Juventus”

Biblioteca
Județeană „V.A. URECHIA”

130de ani 
de existentă‚

Vineri, 12 NOIEMBRIE
    ora 1100 

Cartea virtuală...este reală! - întâlnire online pe platforma Google Meet, cu elevii claselor V-VII, Școala 
Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Galați, profesor coordonator Margareta Dimofte
Răspunde: Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”- Bibliotecă Municipală din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” 

Galați, în colaborare cu Fundația „Andreiana Juventus”
 
                Vineri, 20 NOIEMBRIE
  Ora 1000 

    Galațiul fără frontiere – Mozaic istoric și cultural prin ochii românilor de pretutindeni – Colocviu 
Parteneri: Centrul Lingvistic „Limba noastră” - Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Asociația „Prietenie & Integrare”, Universitatea 
Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina

                          Loc de desfășurare: Sala „Mihai Eminescu”, etaj 1, sediul central



Expoziţii
 Copii inspirați prin imagine și cuvânt – expoziţie de desene realizate de membrii Clubului de pictură 
de la 
Palatul Copiilor Galați, coordonați de prof. Brumar Mihaela

Perioada : 9 – 30 noiembrie; 
Loc de desfăşurare: holul mare, parter, sediul central
Pagina de facebook: https://www.facebook.com/ClubulCuriosilor

 Biblioteca Publică „V.A. Urechia” Galați – expoziţie de documente din colecțiile secțiilor pentru 
împrumut

Perioada : 9 – 30 noiembrie; 
Loc de desfăşurare: holul mare, parter, sediul central
Pagina de facebook: https://www.facebook.com/Bibliofilii-297368687080246

Biblioteca
Județeană „V.A. URECHIA”

130de ani 
de existentă‚

 Opera lui Vasile Alexandrescu Urechia în colecțiile bibliotecii personale - expoziție de documente din colecțiile bibliotecii
Perioada: 7 – 19 noiembrie;
Loc de desfășurare: Sala „Mihai Eminescu”, etaj 1, sediul central
Pagina de facebook:
https://www.facebook.com/S%C4%83li-de-lectur%C4%83-Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-VA-Urechia-Gala%C8%

9Bi-452050111608627

 Biblioteca lui V.A. Urechia la 130 de ani de la inaugurare – pagini de istorie - expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii 

Perioada: 9 – 19 noiembrie;
Loc de desfășurare: foaierul sălilor de lectură, etaj 1, sediul central
Pagina de facebook:
https://www.facebook.com/S%C4%83li-de-lectur%C4%83-Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-VA-Urechia-Gala%C8%

9Bi-452050111608627
 Buletinul Fundației Urechia la 30 de ani de la apariția seriei noi - expoziție de periodice

Perioada: 9 – 19 noiembrie;
Loc de desfășurare: foaierul sălilor de lectură, etaj 1, sediul central
Pagina de facebook:
https://www.facebook.com/S%C4%83li-de-lectur%C4%83-Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-VA-Urechia-Gala%C8%

9Bi-452050111608627

 Scene și personaje mitologice gravate de Jaspar Isaac, Léonard Gaultier și Thomas de Leu – expoziție de gravuri. 
Gravurile selectate în expoziție au fost donate de bibliofilul și iubitorul de artă, V. A. Urechia.

Perioada: 3 – 20 noiembrie;
Loc de desfășurare: Popasul Bibliofilului
Pagina de facebook: https://www.facebook.com/bvauCS.ro
 

 Ziua Dobrogei - expoziție online, cu lucrări ale elevilor din școlile județului Tulcea
Perioada: 10 - 30 noiembrie;
Loc de desfășurare: pagina de facebook a Filialei nr. 1 „Costache Negri”
https://www.facebook.com/Filiala-nr1-Costache-Negri-Biblioteca-Municipal%C4%83-pentru-Copii-Gala%C8%9Bi-179901

555535020

 130 de ani de existență a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” - expoziție de documente
Perioada: 9 - 13 noiembrie;
Loc de desfășurare: Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”.
Pagina de facebook:
https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83

-537902519608781

 Biblioteca Județeană Vasile Alexandrescu Urechia prin ochi de copil – expoziție de 
desene realizate de copiii de la Școala Gimnazială „Iulia Hașdeu” și Școala Gimnazială nr. 22

Perioada: 9 - 30 noiembrie;
Loc de desfășurare: Filiala nr. 5 „H.P. Bengescu”.
Pagina de facebook:
https://www.facebook.com/BVAU-Filiala-nr-5-Hortensia-Papadat-Bengescu-Bibliotec%

C4%83-Municipal%C4%83-304529726827534


