
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2007

Prin activitatea desfăşurată în anul 2007, Biblioteca “V.A. Urechia” şi-a îndeplinit misiunea
generală  de  a  asigura  accesul  la  informaţii  de  toate  categoriile  şi  la  documentele  necesare
informării, tuturor cetăţenilor în mod egal şi gratuit.
Dintre obiectivele propuse în planul managerial, s-au realizat:

creşterea gradului de satisfacţie a utilizatorilor prin: rapiditatea punerii la dispoziţia
acestora a  produselor  şi  serviciilor  de  bibliotecă,  profesionalismul  şi  amabilitatea
personalului,  crearea unui ambient plăcut (mobilier nou, dozatoare de apă potabilă şi
cafea, ţinută-uniformă pentru toţi salariaţii);
colaborarea  benefică  cu  Organizaţia  de  Sindicat  din  Bibliotecă,  semnându-se  în
cursul anului primul contract colectiv de muncă din această instituţie;
introducerea  în  baza  de  date  automatizată  a  90% din  fondul  documentar  al
Bibliotecii  (rămân  de  introdus  documentele  din  fondul  Colecţii  Speciale  şi
periodicele din Depozitul General);
implementarea sistemului  pentru biblioteci  mici  şi  mijlocii  TLIB în  18 biblioteci
comunale din judeţ;
actualizarea  site-ului  Bibliotecii  prin  introducerea  unui  modul  nou  “Întrebări  şi
răspunsuri”,  prin  restructurarea  paginii  “Întreabă  bibliotecarul”  care  acum  oferă
informaţii  utilizatorilor  prin intermediul  messengerului.  În 2007 accesarea paginii
web a Bibliotecii a crescut considerabil faţă de 2004 (an plin de activitate, în anii
2005 şi 2006 Biblioteca fiind în restaurare), în procente creşterea fiind de  439%.
Acest lucru impune urgentarea activităţii de digitizare a documentelor şi introducerea
pe site a rubricii “Biblioteca virtuală”;
conceperea  şi  redactarea  proiectului  de  restructurare  a  activităţii  de  bibliotecă,
reflectat într-o nouă organigramă (Anexa 3), cu scopul asigurării unui management
de calitate. Procesul a avut la bază consultări cu personalul, schimburi de experienţă
şi vizite de documentare la alte biblioteci din ţară şi străinătate.
dezvoltarea  şi  promovarea  rolului  Bibliotecii  ca  centru  de  informare  şi  educaţie
permanentă  prin  furnizarea  de programe culturale  (33 manifestări  culturale  şi  30
expoziţii tematice);
continuarea dezvoltării  competenţelor profesionale ale personalului  de specialitate
din Bibliotecă prin participarea a peste 50% din acesta la programe care au asigurat
dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare utilizării tehnologiilor moderne şi
pregătirea în domeniul biblioteconomic.

Activitatea instituţiei pe anul 2007, pe secţii, se prezintă astfel:  

I. Secţia Dezvoltare. Evidenţa. Prelucrarea colecţiilor

1



Biroul Completare. Achiziţii
Colecţiile Bibliotecii s-au îmbogăţit în cursul anului 2007 cu 15.257 u.e., respectiv cu 5065

titluri. Dintre acestea:
-carte - 4420 titluri - 2908 titluri noi

 - 1512 titluri în completare

- documente multimedia - 445 titluri - 441 titluri noi
- 5 titluri în completare

- periodice – 242 titluri - 72 titluri noi 
- 170 titluri în completare

Din totalul titlurilor intrate, 600 au fost  cărţi în limbi străine, însumând 850 u.e.
Ponderea volumelor intrate în funcţie de tipul documentului este reflectată în Tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1. Numărul de volume intrate după tipul documentului
Nr.
crt.

Tipuri de documente Nr. vol.

1 Cărţi si alte tipuri de documente 11831
2 Periodice 2523
3 Documente multimedia 903

Pentru achiziţionarea acestor documente s-au alocat următoarele sume: periodice 35.606,77
lei; documente multimedia 24.987,43 lei; carte şi alte documente 214.508,65 lei.

Din  totalul  documentelor  intrate  71,26  % reprezintă  documente  achiziţionate,  25%
reprezintă documente provenite din donaţii, iar restul de 3,75% reprezintă documente provenite din
schimb interbibliotecar, depozit legal, dotare Ministerul Culturii. 

Biroul Catalogare – Clasificare
Activitatea biroului este prezentată, centralizat, în Tabelul nr. 2.
Biroul a desfăşurat şi alte activităţi, cum ar fi:

înregistrarea stocurilor în Caietul de evidenţă a stocurilor;
verificarea,  corectarea  şi  completarea  fişelor  matcă  scoase  la  imprimantă,  descărcarea
cotelor în Caietul de evidenţă a stocurilor (1096 fişe); 
ordonarea alfabetică  şi  intercalarea fişelor matcă  în catalogul alfabetic de serviciu (2168
fişe);
asistenţă acordată bibliotecarilor care introduc retrospectiv din modulul Circulaţie;
depistarea înregistrărilor dublate, corectarea lor conform normelor ISBD(M);
corectarea înregistrărilor şi completarea machetelor în urma conversiei pentru documentele
audio-vizuale;
verificarea şi corectarea a 572 înregistrări realizate de colegi din alte compartimente;
îndrumarea utilizatorilor prin serviciul de la Pupitrul de referinţe;
identificarea titlurilor de carte străină şi periodice străine intrate în Bibliotecă în perioada
2005-2006 şi transmiterea datelor la Biblioteca Naţională a României în vederea includerii
lor în cataloagele naţionale.

Tabelul nr. 2. Activitatea Biroului Catalogare-Clasificare 
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Tip document/activitate Stoc
(nr. titl.)

Catalogate
(nr. titl.)

Clasificate
(nr. titl.)

Înregistrări Fişă+completări/
actualizare
înregistr.

Întocmit fişă
matcă (nr. titl.)

Titl. Înreg.

Carte curentă 3346 2472 2499 2605 879 898
Carte catalogată
retrospectiv 135 124 125 142 20 20

Periodice-titluri
noi 72 72 72 72 72

Periodice
catalogate
retrospectiv

7 7 7 7

Periodice-nr. noi
din titluri existente 441

Înregistrare
periodice
electronice şi
suplimente

2 2

Materiale AV 1162 1162 1162 1489 38 38
Parte componentă-
AV 13491 13491 13491

TOTAL 4724 17328 17356 17808 937 1397 72

Biroul Evidenţă
Au fost luate în evidenţă 15.257 u.e. în valoare de 322.718,16 lei.
Pe tipuri de achiziţii, situaţia intrărilor este prezentată în Tabelul nr. 3.
Alte activităţi specifice biroului:
evidenţa  primară  (în  clasic)  a  documentelor  nou intrate  (au  fost  atribuite  487 poziţii  în
Registrul de Mişcare a Fondului şi întocmite 385 acte de primire pentru documentele intrate
fără acte însoţitoare);
evidenţa individuală a documentelor nou intrate (automatizat, în programul TINLIB);
eliminarea în sistem clasic şi automatizat a 7.273 u.e. (valoarea acestor documente a fost de
29.817,88 lei).

Tabelul nr. 3. Situaţia documentelor nou intrate după tipul de achiziţie
Tipul de achiziţie Cantitate (u.e.) Total valoare (RON)

Cãrţi cumpãrate 8168 214508,65
Periodice cumpãrate 1933 35606,77
Multimedia cumpãrate 772 24987,43
Cãrţi din Depozit Legal 172 1848,26
Periodice din Depozit Legal 173 1272,25
Multimedia din Depozit Legal

6 24,00
Cãrţi din donaţii 3271 36550,53
Periodice din donaţii 337 2254,76
Multimedia din donaţii 125 1451,45
Cărţi din schimb interbibliotecar 117 1197,24
Periodice din schimb
interbibliotecar 42 124,95
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Cãrţi din dotarea Ministerului
Culturii 95 2334,63
Periodice din dotarea
Ministerului Culturii 38 397,24
Cărţi din dotarea BVAU 8 160

TOTAL 15257 322718,16

II.  Biroul Control de Autoritate

Strategiile  au  vizat  potenţarea  valorii  pragmatice  a  instrumentelor  de  lucru  utilizate  şi
introducerea altora, nou apărute:

-s-a elaborat  metodologia pentru „Completarea fişierului de autoritate, creator persoană
fizică”;

-s-a finalizat metodologia privind indexarea pe subiecte cu ajutorul termenilor controlaţi;
-s-au  identificat  noi  resurse  pentru  referinţele  bibliografice  necesare  stabilirii  vedetelor

autorizate îmbogăţindu-se permanent bibliografia şi webliografia de specialitate;
-s-a procedat la evaluarea instrumentelor de lucru utilizate de catalogatori şi indexatori, s-au

revăzut şi completat mapele documentare cu soluţii noi impuse de noile abordări editoriale;
-s-a  completat  fondul  documentar  cu standarde actualizate  şi  materiale  biblioteconomice

referitoare la accesul la informaţii si resurse.
Din analiza bazei de date şi a modului cum se derulează activitatea de introducere a datelor

bibliografice  s-a  urmărit,  în  principal,  expertizarea  şi  validarea  a  2  puncte  de  acces  controlat:
creatori (autori, editori etc.) persoane fizice şi termenii controlaţi de subiect. 

III.  Serviciul Relaţii cu publicul

Principalii indicatori care vizează activitatea cu beneficiarii:

Frecvenţă   – 214.536 beneficiari;
Frecvenţă medie ponderată zilnică – 768,40.

Documente consultate   – 371.754 din care:
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− 317.354 împrumutate la domiciliu (85,37%);
− 54.400 consultate în bibliotecă (14,63%);
− 178.283 cărţi (50%);
− 73.508 doc. multimedia: AV şi electronice (aproximativ 20%);
− Documente eliberate în medie pe zi – 1.278.

 

Cititori înscrişi   – 8.651 din care:
− 3.360 elevi şi 1.762 studenţi – cca 60%;
− 1.336 utilizatori cu vârsta sub 14 ani – 15,44%;
− 4.196 utilizatori cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani – 48,50%;
− 24.267 utilizatori activi;
− 503.182 utilizatori de la distanţă.
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Date suplimentare:  
Total documente intrate în anul 2007: 15.257 u.e.;
Titluri nou intrate în anul 2007: 5.065 titluri;
S-au efectuat înregistrări în R.I. de la nr. 1.027.907 la nr. 1.043.163; 
Total documente la 31 decembrie 2007: 633.153 u.e.;
Total zile lucrate în anul 2007: 291 zile.

Activitatea în cadrul secţiilor Serviciului Relaţii cu Publicul s-a desfăşurat în ritm dinamic,
datele statistice evidenţiind o tendinţă de creştere către nivelurile superioare ale anilor de dinainte
de renovare.

a) La Secţia de împrumut la domiciliu   şi   Filiala 1   au fost eliberate spre consultare la
domiciliu  236.343 documente (63,57% din total documente difuzate pe anul 2007).
Frecvenţa în aceste secţii a fost de 166.324 utilizatori, fiind mai mare decât în anul 2006 cu 34.329
utilizatori.
Pentru uşurarea regăsirii informaţiei de către utilizator, au fost introduse în catalogul automatizat
(OPAC) un număr de 723 înregistrări de parte componentă.

În cursul anului au intrat în secţie 5.427 u.e. şi au ieşit 6.629 u.e. casate şi achitate de cititori.
Referitor la restanţieri, au fost expediate 3.213 plicuri corespondenţă simplă, iar dintre cei înştiinţaţi
au restituit documentele un procent de 88%.

În ce priveşte serviciul de rezervări documente, s-au înregistrat 1.822 documente rezervate.
b) La Sala de lectură s-a acţionat pentru asigurarea bunei funcţionalităţi prin:  preluarea

cererilor  de  la  utilizatori,  tranzacţionarea  documentelor  împrumutate,  completarea  cererilor  de
fotocopiere,  servirea  cititorilor  cu  documente  în  sălile  de  lectură,  îndrumarea  utilizatorilor  în
utilizarea OPAC-ului.  La  Sala  de lectură  s-a  înregistrat  o  frecvenţă  de  13.664  cititori,  aceasta
reprezentând un procent de 6,36% din totalul frecvenţei realizat pe bibliotecă.

În cadrul împrumutului interbibliotecar de publicaţii situaţia se prezintă în felul următor:
BVAU – beneficiar  :

S-au înregistrat 53 de cereri de la utilizatorii proprii, cu 147 titluri solicitate, din care s-au
obţinut  46  prin  poştă,  13 prin  transmisie  electronică  şi  24 copii  xerox.  Procentul  de
satisfacere a solicitărilor prin acest serviciu este de 67,3%.

BVAU – furnizor  :
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S-au primit 24 cereri în care se solicitau 53 titluri; din acestea s-au furnizat 42 titluri, prin
poştă şi 2 prin e-mail.
S-au atribuit 2.347 cote depozit pentru titlurile achiziţionate în cursul anului. 

Din fondul de carte veche şi hărţi au fost introduse în sistem automatizat un număr de 10.440 u.e.
Au fost legate  263 u.e. periodice şi 272 u.e. carte.

Au fost scrise etichetele periodicelor venite de la legat (manual sau prin tehnoredactare).
Au  fost  aranjate  cronologic  şi  în  mape  Monitoarele  oficiale partea  a-IV-a  (acestea

însumând 38 de mape).
S-au întocmit fişe preliminare pentru cele  178 titluri  de ziare şi reviste pe care le deţine
biblioteca prin abonamente, donaţii sau alte surse.
La  Secţia  Multimedia s-au  eliberat  9.427  documente,  iar  frecvenţa  a  fost  de  9.322

utilizatori.
La  Secţia  Colecţii  Speciale s-au  alcătuit,  printe  altele,  lucrări  de  documentare  şi

arhivare pentru: 
opera lui V.A. Urechia (trei mape arhivistice pentru corespondenţa lui V.A. Urechia); 
istoricul Bibliotecii;
ţinutul Basarabiei; 
c) Servicii externe:
Au fost  selectate  de la  raft  şi  împrumutate catre  Fundaţia  de  Sprijin  a  Vârstnicilor  “Sf.

Spiridon” 97 titluri şi către  Penitenciarul Galaţi 133 titluri. S-a încheiat, totodată, un protocol de
colaborare cu Penitenciarul, în vederea asigurării unei game lărgite de servicii de bibliotecă pentru
persoanele private de libertate (câte 300 u.e. pe trimestru). 

d) Manifestările culturale organizate de Bibliotecă reflectă o gamă diversificată de servicii
culturale şi grupuri ţintă la care Biblioteca şi-a armonizat obiectivele şi direcţiile de acţiune. Unele
dintre  aceste  manifestări  au  îmbinat  calităţile  unui  eveniment  cultural  cu interesele  de  formare
profesională. Din totalul de 57  manifestări realizate în colaborare  cu diferite organizaţii,  42 s-au
desfăşurat în Bibliotecă (sediul central şi filială) înregistrându-se o participare de 2.685 persoane.
(Anexa 1).

Promovarea serviciilor,  colecţiilor  şi  evenimentelor  s-a  concretizat  în  conceperea  şi
realizarea de:

afişe, pliante, invitaţii – 4.907;
calendar 2008 (de perete, de birou, de buzunar), agende, semne de carte – cca 400;
diplome, ecusoane, taloane de participare, fluturaşi, afişe invitaţii, bannere (în cadrul Zilelor
Bibliotecii) – 1124;
microexpoziţii aniversare, expoziţii de noutăţi editoriale (săptămânal);
expoziţii  la:  Bilbioteca Universităţii  din Bălţi,  Biblioteca Franceză  din Galaţi,  Biblioteca
“Gh. Asachi” Iaşi, Muzeul Brukenthal Sibiu.

IV.  Secţia Referinţe

Biroul Informare bibliografică
În urma cercetării analitice curente a presei locale şi centrale şi a monografiilor nou intrate

în bibliotecă au fost fişate 6.419 articole, din care:
-  4.495 înregistări de articole din presa locală şi centrală şi din monografii pentru anuarul

AGL/2007;
-  589 înregistări de articole - resurse electronice (corespondente electronice ale articolelor

tipărite) din seriale electronice de nivel local  şi naţional;
- 1.335 de înregistrări de articole din presă şi monografii corespunzătoare anuarelor din anii

anteriori, respectiv fondului vechi Galaţi şi de articole de interes pentru utilizatorii bibliotecii din
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publicaţii juridice şi economice, respectiv părţi componente de interes pentru bibliografia şcolară.
Au fost modificate/actualizate 1522 de înregistrări din anuarele 1999-2006.
Înregistrarea a 23 fişe biografice noi în modulul de Bibliografie locală-personalităţi.
Completări ale fişelor biografice pentru 107 personalităţi.
Liste bibliografice realizate la cerere: 126, din care 66 au fost transmise prin intermediul e-

mailului.
Înregistrări  de  parte  componentă  din  publicaţii  de  profil  biblioteconomic,  completarea

bibliografiei profesionale: 127. 
S-a introdus pe site -ul Bibliotecii lista periodicelor cu abonament.
Asistenţa acordată utilizatorilor ce s-au adresat Biroului, în persoană sau de la distanţă, este

ilustrată în Tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4. Activitatea de asistenţă acordată utilizatorilor 
Cereri de informaţii Tranzacţii de referinţă Sesiuni de instruire a

utilizatorilor
În persoană 80 1567 265
Prin e-mail 6 120 -
Prin messenger 152 733 -
Prin telefon 80 74 -

Secţiunea  de  Bibliografie  profesională  din  site-ul  Bibliotecii  a  fost  completată  cu  26
bibliografii de interes biblioteconomic.

Prin intermediul secţiunii “Întreabă bibliotecarul”, 123 utilizatori au solicitat adăugarea lor
în lista de contacte a Bibliotecii pentru oferirea de informaţii prin messenger. La finele anului 2007
lista conţinea 183 contacte.

S-au introdus  896 link-uri  noi  cu abstractele  corespunzătoare,  totalizând la  finele anului
trecut, 2030 de resurse electronice descrise. Au fost actualizate 1370 resurse electronice.

S-a încheiat Dosarul info-documentar privind reflectarea activităţii Bibliotecii V.A. Urechia
în presă pe anul 2006 şi s-au colectat datele pentru anul 2007 (Anexa 2).

Situaţia  cererilor  de  informaţii  şi  a  tranzacţiilor  de  referinţă  înregistrate  la  Pupitrul  de
încărcare-descărcare Împrumut la domiciliu, Pupitrul de Referinţe, Pupitrul Sălii de Lectură, Biroul
Informare, REI, Filiala este centralizată în Tabelul nr. 5 şi Tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 5. Situaţia cererilor de informaţii
Cereri de informaţii

Pupitrul de
Referinţe

Pupitru IM Pupitru SL Biroul
Informare

Secţia REI Filială
TOTAL

În persoană 13765 7969 5667 80 3163 9948 40592
Prin telefon 194 - 12 80 122 - 408

Tabelul nr. 6. Situaţia tranzacţiilor de referinţă
Tranzacţii de referinţă TOTAL

Pupitrul de
Referinţe

Pupitru IM Pupitru SL Biroul
Informare

Secţia REI Filială

În persoană 41997 - 10878 1567 6517 8729 69688
Prin telefon 46 - 12 74 82 - 214

Referinţe electronice & Internet
În cadrul secţiei s-a înregistrat o frecvenţă  de  14.504  utilizatori, adică  6,76% din totalul

frecvenţei pe bibliotecă, iar numărul de documente difuzate a fost de 21.404.
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Oficiul Informare Comunitară
În vederea colectării datelor de interes comunitar s-au elaborat: un plan de colectare a

datelor,  modele  de  fişe  de  colectare  a  datelor,  modele  de  scrisoare  de  intenţie,  un protocol  de
colaborare pentru parteneriatul între Biblioteca „V. A. Urechia” şi instituţiile-ţintă. 

În luna octombrie, s-a semnat  Protocolul de colaborare  cu Primăria Municipiului
Galaţi având drept scop colectarea informaţiilor de interes public în vederea constituirii colecţiei de
documente CIC. 

V. Secţia Automatizarea Prelucrării Informaţiilor şi Serviciilor
(APIS)

Obiectivul principal al serviciului a fost continuarea derulării programului de informatizare
şi automatizare a Bibliotecii pe baza sistemului integrat de bibliotecă TINLIB, precum şi asigurarea
suportului hardware necesar suportării creşterii traficului de date din INTRANETUL Bibliotecii.
Compartimentul  a  susţinut  participarea  Bibliotecii  în  cadrul  a  trei  proiecte:  PROBIB,  IOSSPL
(finalizat  cu implementarea acestuia la Biblioteca Municipală  Tecuci şi  la Biblioteca Comunală
Lieşti), Programul Naţional de Automatizare şi Dezvoltare a Serviciilor în Bibliotecile Publice din
România  (s-a  implementat  sistemul  pentru  biblioteci  mici  şi  mijlocii  TLIB  în  bibliotecile  din
Independenţa, Şendreni, Tudor Vladimirescu).

Pe toată perioada anului s-a actualizat site-ul Bibliotecii, s-a introdus modulul “Întrebări şi
Răspunsuri”  pentru  utilizatorii  on  line  ai  Bibliotecii,  s-a  conceput  o  nouă  structură  a  paginii
“Resurse  electronice”,  s-a  refăcut  pagina  “Întreabă  bibliotecarul”  pentru  a  oferi  informaţii
utilizatorilor prin intermediul messengerului.

Serviciul APIS a urmărit, deasemenea, buna desfăşurare a altor activităţi din Bibliotecă:
administrarea sistemului informatic;
lucrări de redactare şi tehnoredactare;
digitizarea documentelor;
activitatea sectorului de multiplicare;
activitatea de întreţinere a instalaţiilor electrice şi de automatizare.

VI.  Secţia Proiecte. Programe. Marketing de bibliotecă

În baza datelor statistice colectate în cursul anului s-au calculat indicatorii de performanţă ce
vizează activitatea Bibliotecii în anul 2007 (Anexa 3).

Biblioteca „V.A. Urechia” a fost solicitată să fie partener în derularea unor proiecte iniţiate
de diferite instituţii, cum ar fi: Consiliul Local Vânători cu proiectul „Construire aşezământ cultural
tip  cămin  cultural”  (2007-2010),  Consiliul  Local  Scânteieşti  cu  proiectul  „Consolidare  Cămin
Cultural Scânteieşti”, Consiliul Local Valea Mărului cu proiectul „Satul românesc – Eternitate prin
cultură”, Liceul Pedagogic „C. Negri” Galaţi cu proiectul „Înfiinţarea centrului de documentare şi
instruire „C. Negri”. Secţia a întocmit dosarele necesare derulării parteneriatelor.

Biblioteca a participat la toate întâlnirile organizate în municipiu pentru informare pe tema
accesării fondurilor structurale prin licitaţii de proiecte.
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VII. Oficiul de Asistenţă de specialitate. Resurse umane
Asistenţă de specialitate
Toate  bibliotecile  publice  din  judeţ  dispun  de  baza  materială  minimă  necesară  pentru

desfăşurarea activităţii (Anexa 3). 
Pentru  pregãtirea  profesională  a  bibliotecarilor  au  fost  organizate  cinci  schimburi  de

experienţă cu tema „Biblioteca publică şi memoria culturală locală”.

Resurse Umane
Principalele activităţi desfăşurate:
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
urmărirea realizării programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională (46
salariaţi au urmat aceste programe);
aplicarea prevederilor legale privind majorarea salariilor;
evaluarea personalului;
elaborarea  de  referate  şi  emiterea  de  dispoziţii  în  vederea  derulării  normale  şi  legale  a
activităţii;
completarea dosarelor personale cu actele corespunzătoare modificărilor intervenite;
înscrierea  în  carnetele  de  muncă  şi  Registrul  general  de  evidenţă  a  datelor  ce  privesc
suspendarea sau modificarea contractului de muncă. 

Starea disciplinară
În anul 2007 au fost sancţionaţi un număr de 3 (trei) salariaţi pentru abateri de la disciplina

muncii, după cum urmează: Diaconu Celozena, Oprea Ion şi Mitrofan Cornelia.

VIII. Atelierul Legătorie

Activitatea din atelierul Legătorie s-a axat pe lucrări de restaurare documente din fondul
existent  în  Depozitul  general  şi  Colecţii  Speciale,  pe  lucrări  de  reparare,  legare,  broşare  carte
curentă  destinată  împrumutului  la  domiciliu,  precum  şi  lucrări  de  legare  dosare,  registre,
confecţionări de mape, cutii, casete, indicatoare de raft, lucrări de caşeraj etc.

În cifre, activitatea se prezintă astfel:
1676 p. de carte veche consolidată;
5.030 u.e. de carte curentă legată, reparată;
470 u.e.  de periodice reparate, legate;
154 buc. mape cu clape pentru periodice;
120 u.e. dosare simple, 28 u.e. dosare în scoarţă, 7 u.e. registre legate;
130 buc. pass-partuuri pentru diverse expoziţii;
452 buc. indicatoare raft etc.

IX.  Serviciul Contabilitate şi Administrativ

Bugetul aprobat pe anul 2007 a fost de  2.700.000 lei,  din care:  1.650.000 lei  cheltuieli
personal; 900.000 lei cheltuieli materiale şi 150.000 lei cheltuieli de capital.

Bugetul alocat la cheltuieli de personal a fost de 1.460.851 lei, din acest cont efectuându-se
plăţi pentru salarii, sporuri aferente salariilor conform Contractului Colectiv de Muncă, alocaţie de
hrană, contribuţii datorate bugetului de stat.
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În ce priveşte bugetul alocat la cheltuieli materiale, acesta a fost executat în proporţie de 99,
68 %, totalul plăţilor fiind în suma de 897.127 lei. Din acest cont au fost achitate facturi la utilităţi
(energie,  gaz  metan,  apă  canal,  salubritate;  contracte  de  prestări  servicii  încheiate  cu  terţii:
întreţinere  ascensor,  service  copiator,  service  calculatoare,  internet,  convorbiri  telefonice etc);
achiziţii de documente (suma de 255.918 lei); achiziţii de materiale consumabile, materiale pentru
întreţinerea Bibliotecii.

Capitolul Cheltuieli de capital, a fost executat în proporţie de 90.22 %, fiind efectuate plăţi
în sumă totală de  135.343 lei la achiziţii de mijloace fixe conform listei de investiţii aprobată de
Consiliul Judeţului. 

Director,
      Prof. Zanfir Ilie

  

Anexa 1

Manifestările culturale desfăşurate de Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi 
în anul 2007

15.01.2007 
Cafeneaua literară “Născuţi sub zodia eminescianismului” - medalion  literar-artistic
Din program: 

Spaţiu şi timp în creaţia eminescină – eseu susţinut de prof. Gabriela Ciubotaru, Şcoala
„Mihai Eminescu”;
Eternul feminin în viziunea lui Mihai Eminescu – temă prezentată de Loredana
Buzoianu;
Aniversări literare – dialog cu scriitorul Victor Cilincă.

15.01.2007
Dor de Eminescu – montaj literar-artistic susţinut de elevii clasei I B, Şcoala „Petre Ţuţea“
sub îndrumarea doamnei institutor Anica Năstase şi ai clasei a II-a B, Şcoala „Ion Creangă“
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sub îndrumarea doamnei institutor Ioana Oprea.
19.01.2007

Enciclopedie Juridică,  de Teodora Irinescu - lansare de carte, a prezentat: dr. Alexandrina
Ioniţă, moderator: dir. adj. Liviu-Iulian Dediu.

24.01.2007 
− Cuza şi Unirea – grupaj de dramatizări după texte literare inspirate din evenimentul

Unirii de la 1859 susţinut de Şcoala „Mihai Eminescu” .
12.02.2007

Fontana di Trevi , de Dan Stoica - lansare de carte, a prezentat: Letiţia Buruiană, lectura:
Vlad Vasiliu. 

01.03.2007
− Copiii şi Ion Creangă – program aniversar prilejuit de împlinirea a 170 ani de la

naşterea autorului
Din program:

" Să ne trăieşti, bădie Creangă!" - şezătoare literară, au participat: Şcoala nr. 26 " Ion
Creangă", cl. a II-a B, institutor Ioana Oprea, şi Şcoala nr. 10 " Petre Ţuţea", cl. I B,
institutor Anica Năstase;

"Ion Creangă - împăratul poveştilor" - incursiune în lumea poveştilor, montaj literar
privind biografia lui Creangă; "Mărţişorul - vestitorul primăverii" - simbolistica
mărţişorului, datini şi tradiţii, au participat: Şcoala nr. 20, cl. a III-a B, institutor Pană
Doina, cl. a IV-a B, institutor Panaite Valerica şi Şcoala nr. 29, cl. a III-a C, institutor
Stoica Aurelia;

"Nică la ....170 de ani - Recunoaşteţi personajul" - concurs pe echipe privind viaţa şi
opera lui Creangă, au participat: Şcoala nr. 2, cl. I A, institutor Săpătoru Elena şi cl. a V-
a C, institutor Crişan Mariana;

"O creangă...un povestitor şi cel mai frumos mărtişor"- program cultural-artistic
prezentat de: Şcolile nr. 10 "Petre Ţuţea" şi nr. 9 "Calistrat Hogaş", coordonatori Nicolae
Maricel Lazăr, Georgeta Lazăr şi Mariana Marcovici;

“Copiii în dialog cu scriitorii gălăţeni “ Cezarina Adamescu, Victor Cilincă, Stan
Andrei. Cezarina Adamescu a semnalat apariţia unei noi cărţi de poveşti poematice
intitulată "Alena, Prinţesa tristeţilor albe".

15.03.2007
Cafeneaua literară „Porto-Franco” 

Din program:
“De mâine pâna mai ieri, alaltăieri “– lansare de carte a poetei Angela Baciu, a prezentat
Sterian Vicol;
“Simboluri ale oraşului Galaţi “– colocviu, moderatori: Letiţia Buruiană, Sterian Vicol. 

19.03.2007
Mărturii din viaţa şi opera lui Mircea Eliade – expoziţie în cadrul „Săptămânii
Francofoniei” la Biblioteca Franceză „Eugene Ionesco”.

02.04.2007
The Little Giant-Tamer  de Victor Cilincă, în traducerea lui Petru Iamandi - lansare de
carte, au prezentat: Ion Zimbru şi Letiţia Buruiană.

23-27.04.2007
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor
“Pagini din istoria cărţii şi a presei “- Expoziţie, 23 aprilie - 24 mai , la Filiala 1 a
Bibliotecii „V.A. Urechia” de la Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi; 
“Lectură, documentare, comunicare” -  workshop, 26-27 aprilie, Biblioteca “V.A.Urechia”,

13



au participat studenţi ai Facultăţii de Litere şi Teologie, specializarea Jurnalism din cadrul
Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi.

11.05.2007
Călătorie în ţările Uniunii Europene – atelier în colaborare cu clasa a X-a E de la Colegiul
Naţional „V. Alecsandri” şi cu Centrul InfoEuropa.

01-06.05.2007
„Zilele Cărţii pentru Copii“ - Ediţia a XXVII-a.

1 Iunie
Minicarnavalul cărţii realizat de elevii clasei a II-a B de la Şcoala nr. 26 „I.Creangă”, sub
îndrumarea d-nei institutoare Ioana Oprea; 
„Fraţi tărcaţi”- lansarea cărţii de colorat a Angelei Baciu în prezenţa reprezentantei editurii
Pax Aura Mundi, Geta Ionescu. Poeta gălăţeană a dialogat cu micii actuali şi viitori cititori,
copii de la Grădiniţele „Elena Doamna”, „Sf. Maria” şi de la Şcoala „N.Bălcescu”;
„Lumea de sub curcubeu” - concurs de desen susţinut de aceiaşi copii îndrumaţi de cadrele
didactice: doamnele Florentina Neagu, Maria Axente şi Mihaela Luca; 
„Jurnalismul juvenil – pasiune şi rigoare”-  expoziţie şi vernisaj, organizate la Filiala din
incinta  Casei  de  Cultură  a  Sindicatelor.  Întâlnirea  tinerilor  jurnalişti,  însoţiţi  de  cadre
didactice din şcoli  şi  licee (Colegiul  Naţional  „Mihail  Kogălniceanu”, Şcoala „Sf.  Ana”,
Şcoala „Nicolae Bălcescu”), cu profesorul Vasile Leonte, membru în echipa de jurizare a
revistelor şcolare gălăţene şi coordonator al revistei „Liceenii în dungi”.

4 iunie
Întâlnire a prichindeilor cu membrii  Cenaclului „Arionda”: Olimpia Sava, Elena Tudose,
Geta Mocanu, Angela Cioltan, Gh. Antohi şi Năstase Marin care au lecturat din creaţiile
proprii şi au răspuns la întrebările copiilor. Olimpia Sava a lansat trei volume editate recent.

 6 iunie
„Ştrengarii şi Năzdrăvanii” - numele celor două echipe de la Grădiniţa „Ion Creangă”, care
au participat la un concurs inspirat din opera marelui povestitor, Ion Creangă. Copiii, sub
îndrumarea d-nelor educatoare Frosica Sava şi  Melania Radu, s-au întrecut în cunoştinţe
punând juriul în dificultatea de a desemna un câştigător. Au participat şi elevi de la Şcoala
„Petru  Rareş”,  elevii  clasei  a  II-a  B,  conduşi  de  d-na  învăţătoare  Cati  Grosu,  care  au
interpretat  texte  din  poveştile  şi  amintirile  lui  Creangă.  Programul  zilei  s-a  încheiat  cu
dansuri populare şi moderne prezentate de copii în curtea Bibliotecii „V.A. Urechia”.

 08-10.06.2007
Scriitori români în biblioteca virtuală - Concurs naţional de software didactic. 

Biblioteca „V.A. Urechia“ a fost alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, partener al 
Proiectului de implementare a platformei A.E.L. în cadrul orelor de limbă şi literatură 
română.
Tânărul Eugen Ionescu, lucrare semnată de academicianul Eugen Simion – lansare de
carte în Sala de lectură „M. Eminescu” a Bibliotecii „V.A. Urechia“, au participat: acad.
Eugen Simion, prof. univ. dr. Nicolae Ioana, prof. dr. Mioriţa Got (Ministerul Culturii),
personalităţi ale culturii gălăţene, inspectori şcolari de limbă şi literatură română din toată
ţara, elevi şi profesori din Galaţi şi participanţi la concursul naţional de software didactic.

15.06.2007
14. Urmaşii lui Eminescu - lansare de carte şi lecturi din creaţia eminesciană: 

Cei mai tineri poeţi şi prozatori din oraşul nostru au fost premiaţi în ziua comemorării lui
Mihai Eminescu. Este vorba despre câştigătorii menţiunilor şi premiilor Concursului
Naţional de Creaţie Literară „Petre Ghelmez“, ediţia a V-a, Giurgiu, 2007. La concursul
dedicat autorului romanului „Miradoniz“, inspirat din copilăria Poetului, au participat elevi
din clasele I - XII (115 participanţi, din 12 judeţe ale ţării), Galaţiul fiind judeţul cel mai
bine reprezentat atât ca număr de elevi înscrişi, cât şi ca număr de premii luate. Cu acest
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prilej s-a lansat volumul „De ce nu dorm poeţii“, o antologie realizată pe baza lucrărilor
premiate şi s-au recitat versuri din opera eminesciană.

01-04.07.2007
15. Vizită profesională la Biblioteca Maxim Gorki din Odessa, Ucraina, au participat: Ilie

Zanfir, Director şi Dediu Liviu-Iulian, Director Adjunct; s-au stabilit relaţii de colaborare
reciprocă în domeniile specifice activităţii de bibliotecă, cât şi de expuneri şi recenzii de
carte româno-ucrainiene.

02.07.2007
Dicţionarul explicativ de dreptul muncii, de conf. univ. dr. Valerică Nistor şi volumul al
III-lea din Crestomaţie. Texte juridice comentate derivate din relaţiile sociale de muncă
de conf. univ. dr. Valerică Nistor şi lector univ. dr. Georgeta Modiga – lansare de carte, au
prezentat: lector univ. dr. Coriolan Păunescu şi conf. univ. dr. Ana Călin.

16.07.2007
Biblioteca şi memoria culturală a comunităţii - întâlnire profesională desfăşurată la
Biblioteca Comunală Ţepu, au participat: Liviu-Iulian Dediu, director-adjunct şi Spiridon
Dafinoiu, bibliotecar-metodist la Biblioteca „V.A. Urechia“ Galaţi.

21-25.08.2007
Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii -
Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova ,  Organizatori:
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de
Stat "A. Russo", Bălţi. Loc de desfăşurare: Republica Moldova, Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat "A. Russo", str. Puşkin, 38;  Au participat: Zanfir Ilie - director,
Letiţia Buruiană – şef Serviciu Relaţii cu Publicul, Valentina Oneţ – responsabil Colecţii
Speciale.

23.08.2007
Domnitori şi principi ai ţărilor române - expoziţie de reproduceri ale unor gravuri şi
litografii din colecţia Bibliotecii "V.A. Urechia" – vernisaj la Biblioteca Stiinţifică a
Universităţii "Al. Russo" din Bălţi, Republica Moldova. Organizatori: Biblioteca „V.A.
Urechia“ Galaţi şi Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina, reprezentată de ing. Radu Moţoc.

19-21.09.2007
Statutul profesiei de bibliotecar în România - Conferinţa Naţională a ABR – la Biblioteca
Centrală Universitară „Transilvania” din Braşov,  organizatori: Asociatia Bibliotecarilor din
România şi Biblioteca Centrală Universitară „Transilvania”, au participat: Prof. Zanfir Ilie,
Director, Spiridon Dafinoiu, Resurse Umane - Metodic, Letiţia Buruiană, Şef Serviciu
Relaţii cu Publicul, Violeta Moraru, Şef Secţie Dezvoltarea, Evidenţa şi Prelucrarea
Colecţiilor, Cătălina Ciomaga, Şef Secţie APIS.

26-29.09.2007
Festivalul Naţional de Poezie «Grigore Hagiu», ediţia a XVI-a, organizatori: Societatea
Scriitorilor „Costache Negri“, Revista „Porto-Franco“, Primăria Galaţi, Biblioteca „V.A.
Urechia“; 
La sediul Bibliotecii “V.A. Urechia”:
„Grigore Hagiu, poeţii generaţiei '60 şi onirismul” - colocviu şi expoziţie de carte;
 Festivitatea de premiere a Concursului de poezie din cadrul Festivalului Naţional  “Grigore
Hagiu”.

18.10.2007
Îngenunchind în Univers, de Iuliana Yon – lansare de carte, au prezentat:  Simon Ajarescu,
Paul Sân-Petru.

19.10.2007
Centenar „Mihail Sebastian” - medalion literar în colaborare cu Universitatea „Dunărea de
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Jos“ , Facultatea de Arte Secţia Teatru (Teatrologie),  au participat: Conf. univ. dr. Mihaela
Dumitriu, Lector univ. drd. Alina Beatrice Cheşcă, studenţii de la Secţia Teatru
(Teatrologie).

22-25.10.2007
Biblioteca în Societatea Informaţională - prelegeri susţinute de Dna Hermina G.B.
Anghelescu, conferenţiar la Facultatea de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării , Detroit,
Michigan, Statele Unite ale Americii.

26.10.2007
25. Vizită de documentare şi informare a personalului Bibliotecii “V.A. Urechia” Galaţi la

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”  şi Biblioteca Metropolitană “Mihail Sadoveanu”
Bucureşti.

26-30.11.2007
26. Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia“ Galaţi. 

În perioada 26-30 noiembrie 2007, au avut loc manifestările prilejuite de Zilele Bibliotecii
“V.A. Urechia” Galaţi, ca parte componentă a Zilelor Galaţiului 2007. Manifestările au avut loc
atât la sediul central cât şi la filiala Bibliotecii (Anexa 3).
05.12.2007

27. Întâlnirea bibliotecarilor din bibliotecile publice ale Judeţului Galaţi în două centre:
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”, Tecuci şi Biblioteca Orăşănească „Gr. Hagiu”, Tg.
Bujor. Tema întâlnirilor a reprezentat-o participarea la concursurile de granturi mici şi
Programul de finanţare al Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates”, din Statele Unite ale Americii.

06.12.2007
28. Alaiul sărbătorilor de iarnă la români - şezătoare şi concurs literar prilejuit de sărbătoarea

Sf. Nicolae. Parteneri: Şcoala gimnazială nr. 19, Ludovic Cosma, cls. a IV-a A, învăţător
Adriana Popa.

07.12.2007
29. Întrunirea membrilor Filialei Galaţi - Brăila a Uniunii Scriitorilor din România, în

vedera acordării premiilor pe anul 2007, Sala “M. Eminescu” a Bibliotecii “V.A. Urechia”: 
lectură publică plătită cu participarea poeţilor: Florina Zaharia, Paul Sân Petru, Cornel 
Antoniu, Coriolan Păunescu, Iulian Grigoriu.

08-09.12.2007
30. Zilele „Hortensia Papadat-Bengescu” 

Au participat: acad. Mihai Cimpoi, prof. univ. dr. Vasile Spiridon
Din program:
8 decembrie 2007, ora 12:00, la Casa Memorială „Hortensia Papadat-Bengescu“ Iveşti:
Medalion literar-artistic, lansări de carte;
9 decembrie 2007, ora 10:30, la Sediul central al Bibliotecii „V.A. Urechia“: Colocviul
„Receptarea operei Hortensiei Papadat-Bengescu astăzi“, expoziţie şi lansări de carte.

14.12.2007
31. Cartea cu foşnete,  de Diana Mănăilă – lansare de carte, invitat de onoare: Poetul Cezar

Ivănescu, Director al Editurii ”Junimea”.
32. Zilele Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti - tema: „Mircea Eliade şi generaţia

’27 “, au participat : Prof. Ilie Zanfir - Director, Camelia Toporaş - Şef Secţie Secţia
Referinţe, Băraru Mia - Şef  Birou Control de Autoritate şi Valentina Oneţ - Şef Secţie
Colecţii speciale.

33. În universul cărţilor  -   elevii Şcolii generale nr. 42 Galaţi („Sfinţii Împăraţi - Constantin şi
Elena“) au efectuat o vizită la Biblioteca „V.A. Urechia“ precedată de prezentarea de
Colinde şi Urături prilejuite de Sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou - 2008. Moş Crăciun a
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fost prezent în persoana actorului Lică Dănilă.
21.12.2007

34. Vizita la Biblioteca „V.A. Urechia” a Dnei Conf. Dr. Elena Tîrziman, Directorul
Bibliotecii Naţionale a României. S-au vizitat toate secţiile din Biblioteca “V.A. Urechia” şi
s-au stabilit relaţii de colaborare reciproce între cele două instituţii.

Anexa 2

Reflectarea activităţii Bibliotecii V.A. Urechia în presă
 în anul 2007
/ Listă bibliografică / 

Buruiană,  Letiţia.  "Enigma dacică"  -  concept  cheie  în  gândirea  estetică  a  lui  Dimitrie
Cuclin. În: Almanahul revistei "Dunărea de Jos", 2007, p. 130-132 : fotogr. 
Biblioteca  Municipală  „Ştefan  Petică”  -  Tecuci  :  Monument  de  arhitectură.  În  :
Almanahul revistei "Dunărea de Jos", 2007, p. 61-62 : fotogr.
Dediu,  Liviu-Iulian.  Biblioteca  Judeţeană  "V.A.  Urechia":  tinereţea  unei  instituţii
centenare. În: Almanahul revistei "Dunărea de Jos", 2007, p. 27-29 : fotogr. 
Soare,  Gheorghe.  Dediu,  Liviu  Iulian.  Proiectul  "Portalul  naţional  al  bibliotecilor  din
România". În:  ABSI. Abstracte în bibliologie şi  ştiinţa informării,  an. 47, nr.  3, 2007, p.
15-16. P II 1.582.
Soare, Gheorghe. Vasilescu, Emil. Biblioteca Publică "V.A.Urechia" Galaţi. Monografie :
[recenzia lucrării cu acelaşi titlu de Nedelcu Oprea. Galaţi : Biblioteca "V.A. Urechia". Vol.
I, 2002. Vol. II, 2006] / Emil Vasilescu. În: Biblioteca (Bucureşti. 1990), an. 18, nr. 1 (2007),
p. 27 : [Abstract]. În: ABSI. Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării, an. 48, nr. 8, 2007,
p. 9. P II 1.582.
Buruiană,  Letiţia. Cristian Brâncuşi:  Estetica muzicală  în viziunea lui Dimitrie Cuclin :
[Recenzie]. În: Dominus, an. 7, nr. 84, ian. 2007, p. 5 : fotogr., il. P.G. III 852.
Stoica,  Corneliu.  Nedelcu  Oprea:  "Biblioteca  Publică  <<V.A.Urechia>>  Galaţi"  -
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Anexa 3

Organigrama Bibliotecii “V.A. Urechia” - 1 pl.
Programul Zilelor Bibliotecii – afiş – 1 pl.
Principalii indicatori de performanţă – 1 pl.
Date folosite la calcularea indicatorilor de performanţă – 1 pl.
Statistica centralizată a activităţii Bibliotecii “V.A. Urechia” – 9 pl.
Cult. 1 – Activitatea bibliotecilor în anul 2007 – formular INS – 1 pl.
Raport statistic anual 2007 – formular CNB – 3 pl.
Raport statistic de utilizare a bibliotecii în anul 2007 – formular CNB – 6 pl.
Situaţia localurilor bibliotecilor publice din Judeţul Galaţi – 1 pl.
Situaţia dotărilor IT în bibliotecile publice din Judeţul Galaţi – 1 pl.
Statistica bibliotecilor publice din Judeţul Galaţi centralizată pe grupe – 48 pl.
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