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Preambul 
 
Instituția publică de cultură Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi face parte din 

categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, ce funcţionează în baza Legii nr. 
334/2002 cu modificările şi completările ulterioare, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, 
fiind finanţată exclusiv de la bugetul de stat. Instituţie de impact pentru comunitatea Galaţiului, cu 
activitate continuă de peste 127 de ani, fiind fondată juridic în 7 decembrie 1889 prin Decretul 
Regelui Carol I nr. 3382 și inaugurată în 11 noiembrie 1890 de ctitorul său „profesorul Vasile 
Alexandrescu Urechia, academician, deputat și senator în forul legislativ al ţării ... scriitor, istoric, 
pedagog și publicist”. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” administrează un patrimoniu 
documentar de 910.914 documente de bibliotecă îndeplinind atât funcţii de bibliotecă publică 
judeţeană, cât și funcţii de bibliotecă publică municipală. 

În perioada ianuarie – decembrie 2017, managementul instituţiei a fost asigurat de prof. dr. 
Zanfir Ilie, conform HCJ nr. 40 din 25 februarie 2016, Contractului de management nr. 
1976/29.02.2016 și în conformitate cu Raportul final al comisiei de evaluare pentru managementul 
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” în perioada 2013-2016 aprobat prin HCJ nr. 152 din 26 
noiembrie 2015 (management asigurat din aprilie/ mai 2007). 

 
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea:  
A.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi 
 

 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”: viziune și misiune 
  În anii viitori va cultiva spiritul de explorare, învățare pe tot parcursul vieții, bucuria de a citi 

și năzuința de informare și cunoaștere a cetățenilor de toate vârstele și pregătire culturală. Ne dorim 
ca Biblioteca noastră să fie instituția unde moștenirea culturală a Galațiului vechi se împletește, în 
mod armonios, cu poveștile oamenilor din Galațiul de azi și din viitor. 
 Misiunea Bibliotecii este de a satisface interesele de studiu, lectură, cercetare, documentare, 
educare și recreere din municipiul și județul Galați, prin promovarea cunoașterii, având la bază 
optimizarea accesului la informații relevante prin creșterea colecțiilor de bibliotecă și prin 
asigurarea de servicii publice moderne de informare adecvate fiecărei categorii de utilizatori. 
 
 Pentru îndeplinirea viziunii și misiunii, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, prin Proiectul 
de management aprobat cu HCJ 40 din 25.02.2016, şi-a stabilit principalele direcţii de dezvoltare 
care constituie platforma strategiei pe termen scurt și mediu:  

 îndeplinirea funcţiilor de bibliotecă judeţeană și de bibliotecă publică municipală cu sprijinul 
autorităţilor publice locale (Consiliul judeţean și Consiliul local), funcţii prevăzute de legea 
bibliotecilor; 

 participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de valorificare a patrimoniului cultural 
naţional, având ca scop creşterea vizibilităţii judeţului la nivel naţional și european, 
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identificarea și clasarea acestor obiective „mărci ale patrimoniului cultural european”; 
 dezvoltarea infrastructurii tehnologice, hardware şi software (migrarea la un nou sistem 

integrat de bibliotecă care permite accesul facil la bazele de date ale bibliotecii); 
 promovarea programelor de formare, pregătire, perfecționare și specializare în domeniile 

biblioteconomiei și știinţei informării și a domeniilor conexe; alinierea competenţelor 
profesionale ale personalului la performanţele cerute de actuala strategie de dezvoltare a 
bibliotecilor; 

 elaborarea/revizuirea procedurilor de lucru pentru activităţile specifice, atât pentru 
funcţionalitatea bibliotecii, cât și pentru bibliotecile din judeţ; 

 deschiderea naţională, regională și internaţională;  
 dezvoltarea, diversificarea, menţinerea și îmbunătăţirea calităţii serviciilor de bază şi 

ofertarea acestora către alte grupuri de utilizatori; 
 crearea și educarea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede; 
 continuarea strategiei de atragere de noi beneficiari prin optimizarea serviciilor şi sporirea 

facilităţilor oferite prin tehnologiile moderne; 
 susținerea educației individuale și autodidacte, precum și a celei instituționale, la toate 

nivelurile și la orice vârstă, inclusiv din perspectiva cunoașterii pericolelor antisociale ce 
amenință dezvoltarea liberă și armonioasă a persoanei; 

 dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile culturale, de învăţământ şi cu mass-media pe baza 
unor proiecte cu obiective comune în interesul direct al cetăţenilor; 

 promovarea valorilor culturale locale, a personalităţilor şi a moştenirii spirituale conservată 
în colecţiile proprii în cadrul proiectelor derulate pe plan naţional şi internaţional;  

 dezvoltarea rețelei de biblioteci din județul Galați prin acțiuni specifice de îndrumare și de 
evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare 
metodică profesională; 

 facilitarea deprinderii unor abilități de operare pe calculator și de navigare Internet pentru 
diferitele categorii de utilizatori; 

 realizarea de schimburi culturale, de parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din ţările 
învecinate; 

 asigurarea vizibilităţii Bibliotecii atât pe plan local, naţional, cât şi internaţional prin ieşiri în 
mass-media şi, îndeosebi, prin organizarea de manifestări culturale specifice domeniului 
într-un mod profesionist; 

 redimensionarea comunicării cu publicul cititor şi în primul rând cu abonaţii/ utilizatorii 
fideli, cu vizarea prioritară a categoriilor mici de vârstă, în sensul abordării actuale şi 
consecvente a metodelor online, prin care se poate realiza nu numai un schimb rapid şi util 
de informaţii, dar şi o permanentă cunoaştere a preferinţelor, aşteptărilor şi aspiraţiilor 
beneficiarilor noştri; 

 actualizarea și dezvoltarea site-ului instituţiei (www.bvau.ro). 
Strategiile culturale și de dezvoltare a capacităţii organizaţionale propuse vor avea ca 

finalitate consolidarea Bibliotecii Judeţeane „V.A. Urechia” ca unul dintre principalii promotori ai 
culturii în Euroregiunea Dunărea de Jos. 

În ce privește structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, în anul 2014 a 
fost actualizat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare conform HCJ nr. 113 din 31 iulie 2014 
(Vezi Anexa nr. 1) în concordanţă cu Organigrama, revizuită/actualizată și aprobată conform HCJ nr. 
64 din 28 aprilie 2016 (Vezi Anexa nr. 2). S-a urmărit organizarea departamentelor, serviciilor, 
birourilor, compartimentelor, filialelor, astfel încât să fie îndeplinite, într-un mod eficient, funcţiile 
şi atribuţiile ce revin Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, precum și o repartizare echilibrată a 
sediilor pe raza municipiului Galaţi. 
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 Astfel, la nivelul euroregiunii, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a dezvoltat o reţea de 
biblioteci publice după cum urmează: 

 pe raza municipiului Galaţi, patru filiale în administrare proprie, din care două, Filiala nr. 1 
„Costache Negri" - Bibliotecă Municipală pentru Copii și Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” cu 
statut de bibliotecă municipală, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Galaţi; 

 la nivelul judeţului, îndrumă și coordonează metodologic cele 64 (șaizeci și patru) biblioteci 
publice din judeţul Galaţi, din care una este municipală, Biblioteca „Șt. Petică” Tecuci și 
două orășenești, Biblioteca orășenească „Gr. Hagiu” și Biblioteca orășenească Berești; 

 la nivelul regiunii, șapte (7) filiale externe cu un fond de minim 7000 documente; cinci (5) 
în Republica Moldova și două (2) în Ucraina. 
 
Acorduri de colaborare, parteneriate 
În cadrul sistemului Naţional de biblioteci (SNB) 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” are încheiate Acorduri de parteneriate bilaterale cu 

Biblioteca Naţională a României, cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova și cu Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă” din Chişinău. Scopul general al acestor acorduri este 
îmbunătăţirea cooperării dintre Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” şi cele trei biblioteci naţionale, 
având în vedere unul din obiectivele lor comune şi anume susţinerea, promovarea şi valorificarea 
culturii scrise prin mijloace profesionale specifice în context naţional şi euro-regional. 

Obiectivele acordurilor prevăd: 
 schimburi culturale, ştiinţifice şi profesionale bilaterale; 
 susţinere reciprocă şi participarea comună la proiecte internaţionale şi regionale; 
 realizarea de manifestări culturale, profesionale şi ştiinţifice comune. 

 Parteneriatele reprezintă pentru Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” o resursă extrem de 
valoroasă ce contribuie la îndeplinirea misiunii și obiectivelor instituției. În ultimii ani Biblioteca 
Județeană „V.A. Urechia” a făcut progrese notabile în ceea ce privește dezvoltarea de parteneriate 
active, constructive și productive, făcând trecerea de la abordarea cantitativă - cu numeroase 
acorduri formalizate dar care rămân, de multe ori, fără obiect sau se limitează la o activitate 
punctuală – la abordarea strategică, cu parteneri mai puțin numeroși, însă atent selecționați, cu 
acorduri de parteneriat bine definite și atent urmărite din punct de vedere al eficacității. De 
asemenea, atitudinea față de parteneriate s-a schimbat de la pasiv, unde inițiativa aparținea aproape 
în exclusivitate potențialilor parteneri care abordau Biblioteca, la activ, unde Biblioteca Județeană 
este inițiatoarea negocierilor, abordând țintit organizații cu expertiză solidă în domenii în care 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” necesită suport. 
 Astfel, în 2017 s-au consolidat parteneriatele importante pentru îndeplinirea cu succes a 
misiunii şi funcţiilor specifice, inițiind, totodată, noi parteneriate ce au contribuit la atingerea 
obiectivelor propuse. Parteneriatele strategice, precum cel cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Galați, cu rețeaua de educație pre-universitară au continuat (98 protocoale de colaborare și 76 de 
proiecte educaționale cu grădinițe, școli și licee din municipiu dar și din județ), asigurând buna 
desfășurare a proiectelor Bibliotecii.  
 De asemenea, pentru o bună implementare a programelor, proiectelor şi activităţilor 
punctuale desfășurate de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, s-au semnat parteneriate cu autorități 
locale, instituții de cultură, fundații și asociații, dintre care amintim:  

 
INSTITUŢII: 

 Primăria Municipiului Galaţi; 
 Direcţia Judeţeană pentru Cultură; 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului; 
 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă; 
 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; 
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 Teatrul Muzical „Nae Leonard”; 
 Teatrul Dramatic „Fani Tardini”; 
 Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Galaţi; 
 Complexul Muzeal de Știinţe ale Naturii „Răsvan Angheluță”; 
 Muzeul de Artă Galaţi; 
 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi; 
 Casa de Cultură a Sindicatelor; 
 Oficiul de Protecţia Consumatorului; 
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi; 
 Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Galați; 
 Penitenciarul de Maximă Siguranță Galaţi 
 Palatul Copiilor; 
 Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Galaţi; 
 Biblioteca Națională a României; 
 alte Biblioteci similare din țară. 

 
UNIVERSITĂŢI. FACULTĂŢI 

 Universitatea „Dunărea de Jos”; 
 Universitatea București – Facultatea de limbi străine; 
 Universitatea „Apollonia” Iași: 
 Universitatea „Danubius” Galaţi. 

 
ASOCIAŢII ȘI FUNDAŢII 

 Asociaţia „Universul Prieteniei” Iași; 
 Uniunea Arhitecților din România – Filiala Galați; 
 APCA Galați; 
 S.C. Bureau Veritas România SRL – Asociația ANCONAV Galați; 
 Fundaţia „Împreună” cu Centrul Comunitar „La Vale”; 
 Fundaţia „Inimă de copil”; 
 Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) – filiala Galaţi; 
 Uniunea Scriitorilor – filiala S-E; 
 AIESEC; 
 Asociaţia „Mecanturist”; 
 Asociaţia „Rotaract” Galaţi „Dunărea de Jos”. 

 
ALTE ORGANIZAŢII 

 Federația Patronală a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Regiunea Sud-Est; 
 Parcul de Soft Galaţi; 
 Editura „Eikon” București; 
 Centrul de Mediere „Alfa”; 
 „Multicart” București. 

 
MASS-MEDIA 

 TV Galaţi; 
 Viaţa Liberă; 
 Monitorul de Galați; 
 Imparțial; 
 Impact est de Galați; 
 VOX TV; 
 Expres TV; 
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 RTV Galați; 
 Digi 24 Galaţi; 
 Radio FM Galați. 

 
ETNII. MINORITĂŢI 

 Uniunea Democrată Turcă din România – Filiala Galaţi; 
 Uniunea Grecilor din România – Comunitatea Elenă Galați; 
 Uniunea Armenilor din România – Comunitatea Armeană Galaţi; 
 Comunitatea Ucrainienilor din Galați; 
 Comunitatea Rușilor lipoveni; 
 Forumul Democrat German – Filiala Galaţi; 
 Comunitatea Italiană „Casa Italia” din Galaţi; 
 Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi.  

 
Biblioteca „V.A. Urechia” își desfășoară activitatea alături de alte instituţii care se adresează 

comunităţii gălăţene în vederea informării și educării non-formale: bibliotecile de la Universitatea 
„Dunărea de Jos” și de la Universitatea „Danubius”, bibliotecile și centrele de documentare și 
informare din școli și Casa Corpului Didactic, Biblioteca Franceză „Eugéne Ionesco”, biblioteci 
specializate ale unor ONG-uri și instituţii de stat (de ex.: biblioteca Centrului de Consultanţă 
Ecologică, biblioteca Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor, biblioteca Penitenciarului de maximă 
siguranţă ș.a.), precum și instituţiile de cultură locale, pe segmentul petrecerii timpului liber în mod 
instructiv-educativ: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Casa de Cultură a Sindicatelor, Muzeul de 
arte vizuale, Muzeul de istorie, Muzeul de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță”, Teatrul Dramatic 
Fani Tardini, Teatrul Muzical Nae Leonard, Palatul Copiilor, ONG - uri etc.  

 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în cadrul asociaţiilor profesionale 
În cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” își desfăşoară activitatea Filiala Galaţi 

ANBPR (Asociaţia Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România) și Filiala 
Galaţi a ABR (Asociaţia Bibliotecarilor din România), asociaţii profesionale înfiinţate în scopul 
promovării și susţinerii activităţii bibliotecarilor și a profesiei de bibliotecar. Din asociaţii face parte 
inclusiv instituţia Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”. În anul 2014, ANBPR a devenit asociaţie de 
utilitate publică conform HG 942/2004 subliniind astfel importanţa profesiei de bibliotecar și a 
instituţiei bibliotecă publică în cadrul comunităţii. Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” este 
membru în ANBPR și ca persoană juridică. 

Bibliotecari din Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” au participat la conferinţele și 
evenimentele organizate de cele două asociaţii profesionale, ANBPR şi ABR, după cum urmează: 
- 27 – 28 aprilie 2017 – Conferinţa de primăvară BiblioPublica a Asociației Naționale a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România de primăvară, cu tema „Bibliotecile – 
parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor” la București. Au participat patru reprezentanţi 
din Biblioteca „V.A. Urechia”; 
- 2 – 4 octombrie 2017 - A XXVIII-a Conferinţă Naţională a Asociației Naționale a Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din România, cu tema „BIBLIONEXT – Inovație. Creativitate. 
Leadership”, la Cluj-Napoca. Au participat cinci reprezentanți ai Bibliotecii; 
- 6 – 8 septembrie 2017 – A XXVIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din 
România (ABR) cu tema „Biblioteci. Societate. Multiculturalitate”, la Brașov, unde au participat 
5 bibliotecari. 

Din punct de vedere al activităţii editoriale Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” este 
membră a Asociaţiei Române de Istorie a Presei, ARIP, în scopul de a sprijini și promova 
cercetarea în domeniul istoriei presei, atât pe plan naţional, cât şi international, precum și pentru a 
desfășura o activitate editorială fundamentată știinţific. În acest context în perioada 31 martie - 1 
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aprilie 2017, la Congresul Naţional de Istorie a Presei din România, ediţia a X-a, organizat de 
Asociația Română de Istorie a Presei, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Mitropolia 
Clujului, Maramureșului și Sălajului și Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, și desfășurat la 
Cluj-Napoca, a participat managerul Bibliotecii „V.A. Urechia“ prof. dr. Zanfir Ilie cu lucrarea: 
Particularități culturale ale presei religioase la „Dunărea de Jos”. Revista „Călăuza ortodoxă” în 
primul deceniu de apariție. 

 
A.1.1. Donaţii de carte către filialele externe și către bibliotecile comunale: 
 
Din cărţile provenite din donaţiile pe care le-a primit Biblioteca, în cadrul campaniei 

organizată cu ocazia Zilei Bibliotecarului, 23 aprilie, Zilelor Bibliotecii, 11-15 noiembrie, precum 
și din diverse donaţii de la persoane private, în anul 2016,  Biblioteca „V.A Urechia” a donat 
aproximativ 1100 de cărți, către bibliotecile din Republica Moldova –  la filialele existente, precum 
și la Cahul, Liceelor „Mihai Eminescu“ şi „Ion Vodă“, la Biblioteca Raională din Cahul, la Liceul 
„D. Cantemir“ şi Liceul „Vasile Alecsandri“ din Colibaşi. Tot în aceeași perioadă de referință au 
mai fost donate către bibliotecile comunale (20 comune) din județul Galați un număr de 1566 
documente. 

 
A.1.2. Promovare prin intermediul premiilor și distincţiilor: 
 
Diplome și premii 2017 

1. Diplomă de participare – acordată prof. dr. Zanfir Ilie pentru lucrarea Particularități 
culturale ale presei religioase la „Dunărea de Jos”. Revista „Călăuza ortodoxă” în primul 
deceniu de apariție în cadrul Congresului Naţional de Istorie a Presei din România, ediţia a 
X-a, ce s-a desfășurat la Cluj-Napoca, 31 martie – 1 aprilie 2017; 

2. Diplomă de participare – acordată prof. dr. Zanfir Ilie în cadrul Libraries International 
Conference – The 9th Qualitative and Quantitative Methods pentru lucrarea „ISNI – 
International Standard Name Identifier, Limerick, Ireland, 23 – 26 mai 2017; 

3. Diplomă de participare – acordată prof. dr. Zanfir Ilie în cadrul Conferinței Internaționale 
Lexic comun/ Lexic specializat. „Democratizarea cunoașterii” sau Migrația lexicului 
specializat spre lexicul comun, ediția a X-a, 19 – 20 mai 2016, Galați, organizată de 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Institutul de Științe ale Educației din Chișinău, Institutul de 
Cercetări Filologice și Interculturale din Republica Moldova; 

4. Diplomă de participare – acordată prof. dr. Zanfir Ilie pentru lucrarea „Un gazetar gălățean 
despre Marele Război. George Munteanu și mărturiile sale despre Galații anilor 1916-
1918”, susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Cultura și Presa Europeană”, ed. a IX-
a, Galați, 26 – 27 mai 2017, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” și ARIP 
(Asociaţia Română de Istorie a Presei); 

5. Premiul pentru Contribuții biblioteconomice-programe, proiecte locale/ naționale – 
decernat pentru „Festivalul Internațional al Cărții „Axis Libri” – acordat în cadrul celei de 
a XXVIII-a Conferinţă Naţională a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România, Cluj-Napoca, 2 – 4 octombrie 2017; 

6. Premiul pentru Cel mai bun site de bibliotecă – decernat pentru site-ul Bibliotecii 
www.bvau.ro – acordat în cadrul celei de a XXVIII-a Conferinţă Naţională a Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Cluj-Napoca, 2 – 4 
octombrie 2017; 

7. Premiul de excelență oferit pentru Bibliotecile Publice – acordat în cadrul celei de a 
XXVIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), Brașov, 6 – 
8 septembrie 2017; 

8. Diplomă - acordată prof. dr. Zanfir Ilie la împlinirea a 150 de ani de la înființarea 
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Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, 20 noiembrie 2017, Galați; 
9. Diplomă de participare – acordată prof. dr. Zanfir Ilie pentru lucrarea „Avatarurile cenzurii 

în România postbelică și impactul acestora în comunicare”, susținută în cadrul Sesiunii 
Științifice Anuale a Institutului de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică” al Universității 
„Apollonia” din Iaşi, Iași, 27 octombrie 2017; 

10. Diplomă pentru implicare – acordată prof. dr. Zanfir Ilie pentru implicarea în proiectarea și 
derularea activităților Proiectului Regional „Paradigmele (post) modernității” nr. 
856/CAERI 2016, inițiat de Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați pentru anul 
școlar 2016 - 2017; 

11. Diplomă de onoare și cupă – acordată prof. dr. Zanfir Ilie, pentru merite deosebite în 
organizarea ediției a V-a a Cupei „Axis Libri” la Șah, Galați, 2017; 

12. Meritul cultural, acordat prof. dr. Zanfir Ilie în cadrul evenimentului „Topul firmelor 
gălățene” de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, 2017; 

13. Diplomă de onoare – acordată prof. dr. Zanfir Ilie, în cadrul Campionatului Național de 
Karate Tradițional pentru Copii, ediția a XXVI-a, pentru sprijinul necondiționat acordat 
Karate-ului tradițional din România, Galați, 2017. 

 
A.1.3. Strategiile media abordate au constat în: 

 consolidarea statutului Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” de instituţie documentară și 
patrimonială fundamentală care asigură reprezentativitate fiecărui cetăţean, la nivel local și 
naţional; 

 identificarea şi/sau delimitarea unor grupuri ţintă pentru transmiterea mesajelor culturale și 
infodocumentare ale Bibliotecii; 

 obţinerea unei vizibilităţi constante, de durată şi credibile, convingătoare, asupra instituţiei, 
în mediul cultural și profesional local și national. 

Căi de realizare: 
 lansarea unor noi formate şi unor noi tipuri de evenimente culturale (Târgul de creaţie în 

cadrul Bibliotecii Estivale, expoziţii virtuale cu documente din Colecţiile Speciale ale 
Bibliotecii, dezbateri cu tematică specifică – dezvoltare personală, mediu și educaţie pentru 
mediu, dezvoltare durabilă, Grădina cu Cărți din Grădina Publică) precum și menţinerea 
celor existente - seria Salonul literar „Axis Libri”, Festivalul Internaţional de carte „Axis 
Libri”, Noaptea în bibliotecă la Galaţi, Colocviile Constructorilor de Nave, sesiunile anuale 
de seminare profesionale – în special în cadrul Zilelor Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” 
(noiembrie) și în cadrul Zilei Bibliotecarului din România (aprilie); 

 cooptarea, în realizarea conţinutului evenimentelor organizate de Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia”, a unor structuri infodocumentare şi patrimoniale importante atât din municipiul și 
judeţul Galaţi (Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Galaţi; Biblioteca Municipală „Șt. 
Petică” și Casa de cultură din Tecuci, Universitatea „Dunărea de Jos”, Centru Cultural 
„Dunărea de Jos”), cât și de la nivel naţional (Universitatea București – Facultatea de limbi 
străine); 

 actualizarea şi întreţinerea brandului „Axis Libri”, atât la nivel conceptual, visual, cât și la 
nivel organizaţional: festival și târg de carte, revistă, editură și salon, coperţile publicaţiilor 
proprii, afișele manifestărilor organizate; 

 actualizarea și întreţinerea unui site cu o interfaţă prietenoasă și accesibilă, www.bvau.ro, 
întreţinerea blogului CIC, prezenţa permanentă pe site-urile social media Facebook, 
Google+, Pinterest, Flickr (imagini ale evenimentelor organizate), Scribd (versiunea 
electronica a documentelor elaborate de Bibliotecă – Buletinul Fundaţiei, Revistele, studiile 
realizate) atât cu evenimentele generale ale Bibliotecii, cât și prin intermediul 
compartimentelor de specialitate: Serviciul de Referinţe – cu memoria locală, Filialele cu 
proiectele educaţionale și expoziţiile tematice, Centrul regional de formare cu oferta de 
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formare, atât pentru personalul de specialitate din biblioteci, cât și pentru alte categorii de 
public (pensionari – iniţiere în Internet, curs de Formator etc.); 

 asigurarea unei prezenţe semnificative a Bibliotecii în presa culturală şi de informare (presă 
scrisă, radio, tv.), prin interviuri, ştiri, relatări, reportaje etc. 

 În ceea ce privește mediatizarea în presa locală și centrală, și în anul 2017 Biblioteca „V.A. 
Urechia” a beneficiat de o susţinută prezenţă: 385 articole apărute în presa scrisă (la care se adaugă 
4.258 postări pe site-ul propriu și rețele Internet). Acestea sunt adunate în cadrul Dosarului info-
documentare cu privire la reflectarea în presă a activităţii Bibliotecii „V.A. Urechia”, 
corespunzătoare anului 2017, fiind inclus în colecţiile Bibliotecii.  

Activitatea de cercetare din cadrul Compartimentului Informare bibliografică a fost în 
continuare reflectată în pagina de facebook a Serviciului Referinţe, legată la contul de facebook al 
bibliotecii, fiind afișate un număr de 717 postări; pagina a înregistrat o creștere a numărului de 
aprecieri cu 2.428 față de sfârșitul anului trecut, ajungând la sfârşitul anului 2017 la un număr total 
de 7265 de aprecieri. Impactul postărilor pe parcursul anului 2017, reprezentat de numărul de 
persoane care au văzut postările, a atins o medie de 669 persoane pe zi, numărul de persoane care au 
văzut postările de pe pagina Serviciului ajungând, la sfârșitul anului 2017, la 3.137.602 utilizatori 
unici.  

La fel de apreciate au fost pagina web a instituției, care la sfârșitul anului 2017 înregistra 
515.720 de vizitatori, precum și contul bibliotecii de social media (Facebook) care a înregistrat 
2.513.784 vizualizări. 

 
 A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări). 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Existența în dotare a unor colecții enciclopedice 

ample și valoroase, prelucrate și organizate pentru a 
servi intereselor diverse ale utilizatorilor; 

 Acces gratuit la Internet prin stații de lucru localizate 
în bibliotecă sau pe calculatoare portabile personale 
prin conectare wireless; 

 Notorietate bună; 
 Ambient adecvat; 
 Spații de lectură generoase; 
 Personal calificat și pasionat profesional; 
 Activitate științifică în dezvoltare; 
 Gratuitatea absolută a serviciilor; 
 Marje bune de economie la cheltuielile materiale; 
 Creșterea veniturilor; 
 Valorificarea colecțiilor prin intermediul 

parteneriatelor de colaborare; 
 Dezvoltarea de programe de impact local și regional; 
 Deschiderea oferită de conţinutul și formatul 

activităților în conformitate cu interesele copiilor și 
adolescenților şi perspectivele de dezvoltare ale 
societăţii; 

 Existenţa parteneriatelor educaţionale cu organizaţii 
non-guvernamentale în vederea responsabilizării 
acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului 
educaţional. 

 Resurse financiare insuficiente; 
 Resurse umane insuficiente; 
 Lipsa locurilor de parcare pentru 

public la sediul central și filiale; 
 Spații de depozitare a colecțiilor 

insuficiente; 
 Sponsorizare foarte slabă din partea 

mediului privat pentru desfăşurarea 
activităţilor cultural-educative; 

 Absența unui sediu central mai 
mare; 

 Cheltuieli de întreținere mari; 
 Uzura morală și fizică a unor 

echipamente, 
precum și a parcului auto; 

 Necesitatea imediată poentru 
repararea, consolidarea și refacerea/ 
reabilitarea arhitecturală a clădirii de 
patrimoniu pe care o reprezintă 
sediul BVAU, fostul Palat al CED 
(Comisia Europeană a Dunării). 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Redimensionarea „bibliotecii” ca o comunitate 

autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa 
publică; 

 Promovarea dialogului intercultural în vederea 
creşterii calităţii vieţii comunităţii; 

 Public numeros și educat; 
 Amplasarea sediului și a filialelor în principalele 

cartiere din municipiu; 
 Disponibilitatea autorității finanțatoare pentru 

investiții în programe și proiecte culturale. 

 Reducerea resurselor financiare 
alocate de către ordonatorul de 
credite; 

 Creșterea costurilor utilităților, a 
prețurilor documentelor și a 
echipamentelor necesare pentru 
buna desfășurare a activităților; 

 Suprapunerea unor evenimente 
culturale organizate simultan de alte 
instituții de cultură datorită lipsei 
unei strategii culturale la nivel de 
județ și a unui program comun de 
evenimente. 

 
Din analiza diagramei SWOT se desprinde clar ideea că strategia de urmat este cea a 

diminuării punctelor slabe şi a prevenirii ameninţărilor, fiindcă în contextul politico-administrativo-
organizaţional actual e greu de crezut că vor apărea curând alte puncte tari. 

 
A.3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 
 
Promovarea imaginii publice a Bibliotecii şi mediatizarea activităţilor s-a realizat printr-o 

acţiune concentrată pe mai multe planuri: 
1. Prin creşterea calităţii serviciilor oferite, astfel încât acestea să fie promovate datorită 

beneficiarilor, care la rândul lor comunică în mediul profesional şi familial despre acestea. 
2. Pe Internet, prin pagina web a bibliotecii www.bvau.ro, blogul Bibliotecii, facebook şi 

google+. 
3. Toate activităţile realizate de către bibliotecă au fost mediatizate prin comunicate de presă, 

trimise de către Serviciul Relaţii cu Publicul către toate instituţiile mass-media locale şi naţionale. 
În permanenţă, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a desfăşurat numeroase și complexe  

activităţi culturale, cu o largă adresabilitate, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor nu doar cu 
oferte de lectură, ci și cu o gamă cât mai generoasă de activităţi, care să corespundă gusturilor 
tuturor celor interesaţi. Astfel, au fost organizate în ultimul an: expoziţii de carte pe diverse 
tematici; lansări şi târguri de carte; întâlniri cu personalități culturale şi scriitori din ţară şi 
străinătate; proiecţii de filme; conferinţe; mese rotunde; s-au redactat materiale informative: afişe, 
pliante, semne de carte, calendare.  

Activităţile cu cel mai mare impact au fost în primul rând cele cu caracter periodic precum: 
Săptămâna Naţională a Bibliotecilor; Salonul Literar „Axis Libri”; Programul educaţional-recreativ 
de vară „Clubul de vacanță” cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor; Cafeneaua culturală; 
BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah, sportul minţii!; Festivalul 
Internațional al Cărţii „Axis Libri”; Noaptea în Bibliotecă la Galaţi; Zilele Bibliotecii, Biblioteca de 
vară din Parcul „Eminescu” etc. Rezultate foarte bune s-au obţinut şi din proiectele desfăşurate cu 
Penitenciarul de maximă siguranţă Galaţi, cu Asociația Mecanturist Galați, cu Asociaţia JOB Galaţi, 
cu APCA (Asociația de Sprijin pentru Părinții și Copiii cu Autism) precum şi cu fundaţiile de sprijin 
ale persoanelor vârstnice şi cu centrele de plasament și casele de tip familial din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 S-a continuat, de asemenea, editarea şi tipărirea Revistei „Axis Libri” (trimestrială), precum 
și a celorlalte publicaţii profesionale: „Buletinul Fundaţiei Urechia” (anual) - revistă de studii şi 
cercetări în biblioteconomie, bibliologie, cultura informaţiei şi ştiinţe umane; „Asociaţia” - buletin 
informativ al Filialei ANBPR Galaţi cu adresabilitate publicului ţintă din mediul rural, Anuarul 
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științific al Bibliotecii „V.A. Urechia” - cel mai nou serial  științific de tip socio-uman, cu apariție 
anuală care publică prestațiile intelectuale ale cercetătorilor de pe meleagurile gălățene și nu numai, 
ținând cont de faptul că formarea din punct de vedere științific a individului constituie o condiție 
sine qua non pentru dezvoltarea comunității locale în special, dar și a unei națiuni în general și 
„Anuarul evenimentelor culturale” - publicaţie profesională care apare din anul 2011, fiind 
considerat un important instrument de informare atât în cadrul Bibliotecii, cât şi în cadrul altor 
instituţii gălăţene.  

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 ani. 

Au fost, de asemenea, organizate vizite colective la bibliotecă în cadrul cărora, pe baza unui 
program bine stabilit, numeroase clase de preşcolari şi elevi din ciclurile gimnazial şi liceal au 
vizitat toate secţiile bibliotecii, au fost familiarizaţi cu munca specifică, au cunoscut îndeaproape 
serviciile oferite de instituţie. 

Astfel de zile de vizite au fost stabilite atât din iniţiativa bibliotecii, cât şi la cererea unor 
grupuri sau instituţii de învăţământ. Putem aminti în acest sens prezenţa masivă a elevilor din 
municipiu şi chiar din judeţ pe parcursul „Săptămânii altfel” când s-au înregistrat peste 2.600 
vizitatori de vârstă şcolară. 

Pentru a consolida poziția Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” și a asigura o informare 
corectă a publicului cu privire la serviciile de bază și programele culturale și educaționale 
organizate s-au realizat interviuri pentru presă, radio și TV, declarații de presă, conferințe și 
comunicate de presă. 

Apariţii în mass-media scrisă locală şi centrală: în anul 2017 au fost înregistrate 385 
articole referitoare la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, iar în presa de specialitate ne 
regăsim în revistele: Biblioteca, Axis Libri, Porto-Franco, Dominus, Antares, Şcoala gălăţeană, 
Dunărea de Jos, Convorbiri literare, Cronica, Contemporanul. Ideea Europeană. De un real folos 
în acest sens ne-au fost şi ne vor fi publicaţiile proprii, ale bibliotecii, care, circulând în rândul 
colaboratorilor noştri din domeniul cultural, şcolar şi universitar fac cunoscute priorităţile, 
strategiile de acţiune şi perspectivele pe care le deschidem în faţa publicului larg. În mass-media 
audio şi vizuală au fost un număr de 62 de apariţii, de regulă, ale Conducerii instituţiei.  

Articolele apărute în presă sunt descrise bibliografic în Dosarul info-documentar care a fost 
obţinut din softul integrat de bibliotecă TINREAD care permite o analiză a activităţii bibliotecii, 
precum şi programarea viitoarelor activităţi. 

Scopul nostru este acela de a crește vizibilitatea bibliotecii, de a stabili, pe baza analizei 
sondajelor, direcțiile de acțiune în privința creșterii nivelului de satisfacție a utilizatorilor existenți, 
precum și de a atrage noi categorii de utilizatori.  

 
A.4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 
 
Pentru cunoaşterea cât mai în detaliu a utilizatorilor, Biblioteca a apelat la o serie de 

modalităţi de informare în legătură cu expectanţele beneficiarilor, nivelul de pregătire intelectuală, 
domeniile de interes etc., prin efectuarea analizei preferinţelor de lectură prin monitorizarea 
cererilor de achiziţie din partea acestora, precum şi prin studiului datelor statistice lunare privind 
preferinţele de lectură. De asemenea, pe holul de la parterul bibliotecii este amenajată o cutie, care 
preia în permanenţă sugestiile utilizatorilor referitoare la achiziţii, programul de funcţionare al 
bibliotecii, condiţiile de lectură, atitudinea bibliotecarilor etc. 

Principala modalitate de cunoaștere 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 și nevoile sale de informare.  
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Instrumentele utile și pertinente în cunoașterea tipurilor de beneficiari, cât și a modului în 
care aceștia folosesc serviciile și colecţiile bibliotecii, sunt rapoartele statistice. Acestea oferă 
informaţii asupra structurii și mărimii categoriilor după statutul ocupaţional, după studii, vârstă, 
naţionalitate și sex, asupra preferinţelor de lectură pentru documente după conţinut (domeniu al 
cunoașterii) sau tip de obiect (carte și periodic pe suport tradiţional sau electronic, CD-uri, DVD-
uri, copii etc). Au fost analizate constant instrumentele curente de raportare trimestrială, semestrială 
și anuală existente la nivelul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați, rezultat al automatizării 
tuturor proceselor de bibliotecă. Astfel, sistemul integrat de bibliotecă TINREAD permite 
investigații cu privire la utilizare, circulație și frecvență. Datele extrase în sistem s-au concretizat în 
principal în rapoarte periodice către Consiliul Județean Galați (lunar), rapoarte interne pentru 
monitorizare (trimestriale) care au fost folosite la monitorizarea performanțelor Bibliotecii Județene 
„V.A. Urechia”. 

În ceea ce privește raportarea externă a datelor statistice, aceasta se concretizează în: 
 Raportul statistic CULT 1, care se înaintează anual Institutului Național de Statistică; 
 Raportul statistic CULT 4, care se înaintează anual Institutului Național de Statistică; 
 Raportul statistic anual privind activitatea bibliotecii publice, se înaintează către 

ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România); 
 Raportul statistic de utilizare a bibliotecii, anual, care se înaintează către ANBPR 

(Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România). 
Aceste modalități de investigare și cunoaștere a diferitelor categorii de beneficiar (reali și 

virtuali) se vor avea în vedere în continuare. 
Cercetările categoriilor de utilizatori au mai beneficiat recent și 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 „V.A. Urechia” a aplicat periodic sondajul sociologic, 
utilizând metoda anchetei cu ajutorul chestionarului atât în cazul derulării unei activități de 
promovare, cât și când este vorba de deschiderea de noi spații de bibliotecă sau furnizarea de noi 
servicii de bibliotecă.  

Exemplificări: 
1. Chestionar privind evaluarea gradului de satisfacţie a utilizatorilor Bibliotecii „V.A. 
Urechia” 
 Pentru menținerea certificării de calitate conform standardelor ISO 9001:2008 obținută în 
2011, se analizează permanent calitatea serviciilor furnizate de Bibliotecă. Rezultatele acestei 
supravegheri și monitorizări se regăsește în următorul Raport privind evaluarea gradului de 
satisfacţie a utilizatorilor Bibliotecii „V.A. Urechia”, conform chestionarelor completate pe anul 
2017. Pentru evaluarea gradului de satisfacție a utilizatorilor, sunt distribuite în permanență 
chestionare în toate secțiile pentru public. Au fost colectate un număr de 138 chestionare completate 
astfel: Sediul central – 73, Filiala nr. 1 „Costache Negri” – 30, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” – 15, 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”– 20. 
 Chestionarele au respectat în general structura pe vârste a utilizatorilor înscriși ai Bibliotecii 
(Vezi Anexa nr. 3). 

Din punctul de vedere al perioadei de utilizare a Bibliotecii, se poate vedea în imaginea de 
mai jos faptul că cei mai mulți, 61 % din cei care au completat chestionarele sunt utilizatori cu 
„vechime” de peste 3 ani, iar 22% utilizează serviciile în medie între 1-3 ani. Așadar, gradul de 
relevanță este cu atât mai vizibil, pentru că aceștia au vizitat Biblioteca (în sediul central sau filiale) 
în diferitele ei stadii de dezvoltare. 
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Dintre cei 138 respondenți, 60 sunt de sex masculin, iar 78 de sex feminin. 
  

La întrebarea referitoare la Programul cu publicul al Bibliotecii „V.A. Urechia”, aceasta 
având program cu publicul și duminica în intervalul orar 8:00 – 13:00, 39% dintre utilizatori sunt 
„întru totul de acord”, iar restul de 57% sunt „de acord”, existând și un mic procent de nemulțumiri. 

 

 
  

La întrebarea privind ambientul Bibliotecii (microclimat, iluminat, liniște, curățenie, 
mobilier), peste jumătate dintre respondenți (57%) sunt „întru totul de acord” cu acesta, 35% sunt 
„de acord”.  
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 La întrebarea „Ați găsit documentele/informațiile de care aveți nevoie? (Cărți, reviste, 
DVD-uri, CD-uri etc.)”, cea mai mare parte a respondenților au fost de acord și întru totul de acord 
(total 91%), însă ceilalți ar dori și alte titluri pe care nu le-au găsit în bibliotecă. De altfel, există 
câteva răspunsuri, la întrebarea cu răspuns liber din care reiese că utilizatorii solicită achiziționarea 
documentelor multimedia noi sau a unor cărți de specialitate în drept sau economie, precum și a 
noutăților din literatura beletristică, ce apar pe piața editorială. 
 
 

 
 
  

Prin răspunsurile la întrebarea „Aranjarea din raft vă ajută la regăsirea documentelor pe 
care le căutați?” s-a dorit feedback-ul utilizatorilor privind corectitudinea așezării documentelor la 
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raft și s-a observat că 87% dintre utilizatori sunt mulțumiți de așezarea cărților la raft, însă există şi 
6 % nemulțumiți. 

Obs. Pe cei nemulțumiți îi vom antrena în activitățile de voluntariat. 
 

 
  

La întrebarea „Cum apreciaţi profesionalismul bibliotecarului în relația cu dvs.”, 
majoritatea respondenților apreciază pozitiv profesionalismul bibliotecarului. 

 
  

 
Privind calitatea serviciilor oferite de Bibliotecă, utilizatorii au răspuns că sunt mulțumiți. 
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Una dintre întrebările din chestionar este cu răspuns deschis și vizează propuneri, 

comentarii, nemulțumiri ale respondenților, utilizatori ai Bibliotecii „V.A. Urechia”. La această 
întrebare („Cum am putea să vă oferim servicii mai bune și ce-ați dori să îmbunătățim la serviciile 
Bibliotecii?”), utilizatorii au răspuns (răspunsurile sunt grupate pe categorii): 
 
Despre tehnologie 
Menționez de faptul că starea calculatoarelor este precară şi este necesară înlocuirea lor.  
Aș dori ca îmbunătățirea calculatoarelor să se facă mult mai des. 
Mai multe calculatoare, dacă ar fi posibil. 
Calculatoare cât mai multe. 
 
Despre colecții 
DVD-uri și CD-uri mai noi, mai recente.  
Mai multe cărți cu povești supranaturale. 
 
Aprecieri pozitive 
Mie îmi plac serviciile bibliotecii așa cum sunt în prezent. 
Nu aș dori să se îmbunătățească nimic pentru că mă satisfac toate serviciile. 
Acest sistem este foarte bun, nu consider că ar trebui vreo schimbare. 
Este perfect așa. 
 
 Chestionarul a urmărit mai multe aspecte: cunoaşterea vârstei şi nivelului de pregătire a 
respondenților, identificarea nevoilor culturale ale membrilor comunităţii, aflarea domeniilor de 
interes pentru studiu ale gălăţenilor.  
 Chestionarul şi-a atins scopul propus, evaluând nevoile informaţionale ale respondenților, 
ne-a ajutat să apreciem nivelul cultural al comunităţii gălăţene. 
 Concluzionând, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați reuşeşte permanent să vină în 
întâmpinarea nevoilor culturale ale gălăţenilor, prin serviciile oferite, dedicate copiilor, adulţilor şi 
vârstnicilor. Biblioteca trebuie să se plieze pe dorinţele utilizatorilor, care aşteaptă permanent de la 
biblioteca publică implicare şi dăruire. 
 Pe baza opiniilor culese putem califica drept „bune” şi „foarte bune” serviciile Bibliotecii 
noastre, sugestiile respondenţilor reprezentând un punct de vedere de care vom ţine cont. 
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2. Chestionar privind Impactul Festivalului Internaţional al Cărții „Axis Libri”, ediţia a IX-a, 
în comunitatea gălăţeană 

 Cunoașterea așteptărilor gălățenilor față de manifestările culturale, precum și modul în care 
ei percep acțiunile derulate de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați sunt condiții de bază 
pentru îmbunătățirea edițiilor viitoare ale Festivalului Internațional al Cărții „Axis Libri” ajuns la 
a IX-a ediție. De aceea, pentru a analiza impactul în comunitate, Biblioteca a aplicat un sondaj 
sociologic, utilizând metoda anchetei și a folosit ca instrument de lucru - chestionarul. 

 Au fost chestionați 100 de participanți la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului și  
au răspuns la 6 (șase) întrebări dintre care: una este cu răspuns la alegere, o întrebare cu răspunsuri 
ierarhizate în ranguri și patru dihotomice (Vezi Anexa nr. 4). 
 Dintre respondenți: 37% au studii universitare; 21% au studii liceale; 18% studii 
postuniversitare și 24% au studii gimnaziale. 
 După vârsta subiecților observăm interesul crescut al celor cu vârsta între 41-60 ani pentru 
manifestări culturale și achiziții de carte, după cum indică procentul de 34%; 28% dintre subiecți au 
vârsta între 26-40 ani; 27% au vârsta între 15-25 ani; 11% au vârsta peste 60 ani. 

Participarea unui număr de 251 de edituri la Festivalul Internațional al Cărții „Axis Libri” 
a permis vizitatorilor să achiziționeze cărți la prețuri de producător mult mai accesibile decât cele 
din librării. Respondenții au achiziționat un număr mare de cărți încurajați de prețurile practicate la 
târg și astfel 87% au considerat că oferta de carte din cadrul târgului corespunde nevoilor lor; 13%  
au considerat că oferta nu corespunde nevoilor lor, fiind interesați să achiziționeze publicații tehnice 
(mecanică, inginerie navală).  
 La întrebarea Cum apreciați rolul manifestărilor din cadrul Festivalului Internațional al 
Cărții „Axis Libri”? respondenții au dat o notă pe o scară de la 1 la 5 (1 reprezintă nesatisfăcătoare, 
5 reprezintă foarte bună), pentru a evalua gradul de apreciere al subiecților față de manifestările 
culturale organizate de Biblioteca „V.A. Urechia” în cadrul Festivalului. Notele obținute sunt 
relevante pentru a concluziona că: 
 Festivalul Internațional al Cărții „Axis Libri”, a fost foarte bine cotat în rândul celor 

chestionați, după cum indică și procentele următoare: 49% au dat nota 5; 45% nota 4; 5% nota 3 
şi doar 1% nota 2. 

 Campaniile de promovare derulate de bibliotecă, au fost apreciate astfel de respondenți: 
40% au dat nota 5; 14% nota 4; 29% nota 3 şi 17% nota 2. 

 Lansările de carte au fost apreciate de public cu următoarele note: 50% au dat nota 5; 48% 
nota 4 și 2% nota 3 . 

 Momentele artistice/ Concursuri au fost apreciate de 57% cu nota 5; 33% cu nota 4 și 10% 
cu nota 3. 

Dintre cei 100 respondenți la chestionar, 67% sunt cititori al Bibliotecii  ”V.A. Urechia” și 
33 % nu sunt cititori ai instituției noastre. O parte dintre vizitatorii care nu sunt înscriși la Bibliotecă 
au acceptat să devină cititori și s-au înscris la punctul de înscriere pus la dispoziția vizitatorilor 
Festivalului, la unul din standuri. 
 La întrebarea cu răspuns liber, am dorit să aflăm sugestiile respondenților pentru 
îmbunătățirea edițiilor viitoare ale Festivalului „Axis Libri”, iar propunerile sunt următoarele: 

 organizarea mai multor momente artistice; 
 organizarea mai multor concursuri pentru copii; 
 să se acorde mai multă atenție editurilor gălățene; 
 asigurarea prezenței tuturor celor cuprinși în program; 
 mărirea perioadei de derulare a festivalului la o săptămână/ 7 zile; 
 o mai bună promovare. 

 
 Festivalul Internațional al Cărții „Axis Libri”, de la prima sa ediție, din anul 2009, a 
devenit unul dintre cele mai vizitate târguri, fiind primul și singurul târg de carte organizat în Galați. 
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La Târg au participat 251 de edituri, prezente cu o bogată ofertă de carte, practicând reduceri 
semnificative care în ultima zi au fost şi de 50%-60%. Cele mai multe reduceri acordate de edituri 
au fost 15-25%.  

În cele 5 (cinci) zile de Târg, 14 - 18 iunie, au fost 52.500 de vizitatori. Au fost amenajate 50 
de căsuțe, „adevărate minilibrării”, care au reprezentat un mediu propice stabilirii unor comunicări 
între edituri – scriitori - vizitatori. 
 Vizitatorii Festivalului au apreciat inițiativa culturală a Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați de 
a organiza un eveniment de o asemenea amploare, concluzia generală a fost că Biblioteca a reușit 
prin acest eveniment afirmarea Galațiului la nivel național în domeniul editorial. 
 Chestionarul a urmărit mai multe aspecte: cunoașterea vârstei și nivelului de pregătire a 
participanților la Festival, identificarea nevoilor culturale ale membrilor comunității, cunoașterea 
surselor de achiziție ale cărților citite, aflarea domeniilor de interes pentru studiu ale gălățenilor,  
obținerea de propuneri pentru îmbunătățirea edițiilor viitoare ale Festivalului Internațional de 
Carte „Axis Libri”. S-a urmărit și creșterea numărului de utilizatori ai Bibliotecii prin instalarea 
unui punct de înscriere pentru cititori. 
 Chestionarul și-a atins scopul propus, evaluând nevoile informaționale ale participanților la 
Festival, ne-a ajutat să apreciem nivelul cultural al comunității gălățene și să facilităm accesul la 
cărți, cu prețuri accesibile pentru toți vizitatorii. 
 Concluzionând, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați reușește permanent să vină în 
întâmpinarea nevoilor culturale ale gălățenilor, atât prin propria producție editorială a Editurii 
„Axis Libri” cât și prin manifestări de mare amploare dedicate copiilor, adulților și vârstnicilor. 
Biblioteca trebuie să se plieze pe dorințele utilizatorilor, care așteaptă de la biblioteca publică 
implicare și dăruire. 
 Pe baza opiniilor culese putem califica drept „bune” și „foarte bune” acțiunile organizatorice 
ale Bibliotecii noastre, sugestiile respondenților reprezentând un punct de vedere de care vom ține 
cont la edițiile viitoare. 
 

A.5. Grupurile țintă ale activităților instituției: 
 

 pe termen scurt – utilizatorii activi actuali ai serviciilor de bibliotecă (11.100 în 2017), peste 
2.911 de vizitatori/zi, 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. 

 

A.6. Profilul beneficiarului actual 
 
Beneficiarul actual al Bibliotecii „V.A. Urechia” - este caracterizat pe baza analizei 

rezultate prin compararea datelor statistice ale utilizatorilor înscriși în ultimul an, având în vedere 
criteriile statutului ocupaţional, al vârstei și preferinţelor de lectură, după cum este raportat și către 
Institutul Naţional de statistică. 

Date statistice judeţ (Direcția de Statistică Galați): 
 Populaţia judeţului Galaţi:         628.146 locuitori 
 Populaţia municipiului Galaţi:   302.772 locuitori 
 
Având în vedere că perioada de management evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie – 31 

decembrie 2017, vom face referire comparativ la principalii indicatori ce vizează activitatea 
bibliotecii pe anul 2016 și 2017. 
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Principalii indicatori ce vizează activitatea bibliotecii: 

An Anul 2016 Anul 2017  

Atragerea la bibliotecă a utilizatorilor 
(exprimat în număr total de vizite contorizate 
electronic) 

837.412 864.804 ▲ 

Număr de vizite în bibliotecă pe zi 2.763,73 2.911,79 ▲ 

Număr de documente eliberate  529.925 526.830 ▼ 

Număr de documente consultate în bibliotecă 202.947 219.502 ▲ 

Număr de cărți eliberate din total documente 354.669 366.415 ▲ 

Număr de documente eliberate pe zi  1.748,92 1.774 ▲ 

Număr de utilizatori de la distanță 592.566 515.720 ▼ 

Număr de utilizatori înscriși la bibliotecă 6.930 6.608 ▼ 

Număr de documente intrate 36.359 18.187 ▼ 

Număr de activități culturale organizate 1.661 1.692 ▲ 

Număr participanți activități culturale 267.554 311.062 ▲ 

 
 Din datele prezentate mai sus se constată o creștere semnificativă, la cei mai mulți dintre 
principalii indicatori, atât la cei ce vizează activitatea Bibliotecii cât și la cei care vizează activitatea 
cu beneficiarii. Deși în anul 2017, datorită fondurilor alocate insuficiente, achiziția de documente a 
fost la jumătate față de anul 2016, se poate observa o diferență destul de mică între numărul de 
documente împrumutate de cititorii bibliotecii în cei doi ani de referință. În ceea ce privește 
numărul cititorilor înscriși la Bibliotecă în cei doi ani la care facem referire trebuie ținut cont de 
faptul că în anul 2016 au fost 303 zile lucrătoare pe când în anul 2017 au fost doar 297 de zile 
lucrătoare. 

 
Utilizatori înscrişi în anul 2017, categorii după vârstă: 

După vârstă 
Evidența utilizatorilor înscriși 

2017 
Procent din total înscriși 

Sub 14 ani 1.429 21,62 

14 – 25 ani 2.322 35,13 

26 – 40 ani 1.401 21,20 

41 – 60 ani 1.141 17,27 

Peste 61 ani 315 4,78 

Total 6.608 100 % 

  
 Din analiza utilizatorilor înscrişi în anul 2017 beneficiarii principali ai serviciilor de 
informare şi educare rămân în continuare cei din mediul educaţiei formale (elev/student) – într-un 
procent de 35,13%., utilizatorii de vârstă tânără (sub 14 ani) precum și cei cu vârsta între 25 – 64 
ani fiind beneficiari ai serviciilor Bibliotecii în procente aproximativ egale de 21,62% respectiv 
21,20%.  
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Utilizatori înscriși în anul 2017, categorii după statutul ocupațional: 
 

După statutul 
ocupațional 

Evidența utilizatorilor înscriși 
2017 

Procent din total înscriși 
% 

Profesii intelectuale 774 11,71 

Tehnicieni, maiștri 5 0,07 

Funcționari 110 1,66 

Muncitori 426 6,45 

Elevi 2.587 39,15 

Studenți 861 13,03 

Pensionari 361 5,46 

Casnice 327 4,95 

Șomeri 119 1,8 

Alte categorii 1.038 15,72 

Total 6.608 100 % 

 Din analiza datelor, după statutul ocupațional, se constată, ca și în situația anterioară, că 
beneficiarul principal al serviciilor de informare, educare și lectură sunt elevii cu un număr de 2.587 
utilizatori, reprezentând un procent de 39,15 la sută din totalul utilizatorilor înscriși. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017

Profesii
intelectuale
Tehnicieni,
maiștri
Funcționari

Muncitori

Elevi

Studenți

Pensionari

Casnice

Șomeri

Alte categorii

 



20 

 În cadrul împrumutului interbibliotecar de publicații se înregistrează următoarele date:  
 BVAU – beneficiar: 

 S-a înregistrat un număr de 56 cereri de la utilizatorii proprii, cu 90 titluri solicitate, din 
care am obţinut 63 de titluri prin poştă, 13 prin transmisie electronicã. Procentul de satisfacere a 
solicitărilor prin acest serviciu este de 85%. 
 Se constată o scădere a numărului de documente solicitate şi obţinute prin împrumut 
interbibliotecar comparativ cu anul 2016; procentul de satisfacere a solicitărilor făcute de utilizatorii 
bibliotecii prin acest serviciu fiind de 85%. 
 

 
 

Anul BVAU -beneficiar Procent de 
satisfacţie 

% Nr. cereri Nr. titluri Obţinute prin: 

poştă e-mail Xerox 

2016 71 219 190 11 1 92 

2017 56 90 63 13 0 85 

 
 
 Procentul de satisfacţie a utilizatorilor care au beneficiat de serviciul de împrumut 
interbibliotecar a fost de 85 %. 

 BVAU – furnizor: 

 S-a primit un număr de 41 cereri în care se solicitau 118 titluri; din acestea am furnizat 46 
titluri prin poştă, 55 copii scanate trimise electronic și 11 titluri furnizate în copii xerox; Procentul 
de satisfacere a solicitărilor prin acest serviciu este de 95%. 
 În ceea ce priveşte serviciul de împrumut interbibliotecar care s-a practicat ca furnizor de 
documente la solicitările bibliotecilor din ţară, se înregistrează o creștere a numărului de titluri 
solicitate față de 2016 și cu un procent de satisfacţie de 95% pentru documentele furnizate. 
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Anul BVAU - furnizor 

Nr. cereri Nr. titluri Furnizate prin: 

poştă e-mail Xerox 

2016 39 102 48 49 0 

2017 41 118 46 55 11 

 
 De asemenea pe lista de discuţii Biblos, sau din alte surse, au venit diverse solicitări, 

astfel încât numărul de referinţe electronice este de 650; 

 Bugetul total cheltuit pe 2017, reprezentând contravaloarea taxelor poştale pentru 
restituirea documentelor împrumutate prin ILL, este de 294,34 lei pentru 57 colete. 

 
Evidența documentelor difuzate în în bibliotecă în anul 2017. 
 

 Cărţi Publicații 
seriale 

Manu- 
scrise 

Doc. 
cartografice 

Doc. 
Grafice 

Doc. 
Multimedia 

Alte 
doc. 

Total 
doc. 

2015 298.326 50.801 1.438 607 194 81.529 921 433.816 

2016 354.669 79.758 664 430 192 93.710 502 529.925 

2017 366.415 68.594 381 213 263 90.269 695 526.830 

 

Evidența documentelor difuzate în bibliotecă 
2017

Cărți Publ icații seriale Manuscrise Doc. Cartografice

Doc. Grafice Doc. Multimedia Alte documente

 
 
 După cum se observă din grafic, într-un procent covârșitor, documentele cele mai solicitate de 
către utilizatori sunt cărțile, urmate de categoria documentelor multimedia și de cea a publicațiilor 
seriale. 
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Evidența documentelor difuzate 2015 - 2017

433.816

529.925

526.830 2015

2016

2017

 
Se mai observă, de la an la an, o creștere însemnată a documentelor, per total, împrumutate 

de utilizatorii bibliotecii. 
  Deși în anul 2017, datorită fondurilor insuficiente alocate, achiziția de documente a fost la 
jumătate față de anul 2016, se poate observa o diferență destul de mică între numărul de documente 
împrumutate de cititorii bibliotecii în cei doi ani de referință. 
  Aceste cifre indică un grad mare de solicitare a serviciilor pentru public. 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ OPERAŢIONALI (pentru perioada de referință 
– anul 2017): 

 
Total personal de specialitate per 1 000 de locuitori: 0,079 bibliotecari/ 1 000 locuitori, față de 1 
(un) post de bibliotecar de la 5.000 – 7.000 de locuitori ai județului, prevăzut de Legea Bibliotecilor 
nr. 334/2002 din 31 mai 2002. 
 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia 
B.1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel 

național și la strategia culturală a autorității 
 
Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” se bazează pe programe 

multianuale, puse în practică prin intermediul proiectelor culturale realizate în perioade determinate 
de timp care, de regulă, nu depășesc durata unui exerciţiu bugetar. Dincolo de tipul de program, 
specific și general valabil implementării acestei strategii este respectarea principiilor care 
guvernează utilizarea fondurilor publice, „triada” eficienţă, eficacitate, economicitate alături de 
principiile care guvernează achiziţiile publice: transparenţă, tratament egal, proporţionalitate. 

Prin programele sale profesionale, Biblioteca a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor 
specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: 

B.1.1. modernizarea mijloacelor tehnice și a spaţiului; 
B.1.2. realizarea programului manifestărilor culturale; 
B.1.3. asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ. 

 
B.1.1. Modernizarea mijloacelor tehnice și a spațiilor bibliotecii: s-a pus accent pe creşterea 
nivelului de dotare tehnică şi pe întreţinerea aparaturii în stare perfectă de funcţionare. 

În acest sens, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a beneficiat de resurse bugetare asigurate 
de bugetul anual alocat de către Consiliul Judeţean Galați, precum şi diverse finanţări din partea 
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Consiliului local al Municipiului Galați. 
Prin participarea la proiectul Biblionet, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați a 

modernizat cu echipament nou toate filialele, precum şi Secţia de referinţe electronice şi Internet de 
la sediul central. 

În anul 2017, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a achiziționat stații de lucru pentru 
eficientizarea activității cu publicul și în vederea deschiderii Filialei nr. 5 „H.P. Bengescu”. 

S-au mai efectuat lucrări de reparații, menținerea curățeniei în incinta instituției cât și în 
curte pe parcursul întregului an, lucrări de întreținere, supraveghere și reparații la cele două 
ascensoare electrice de marfă de 100dN (lucrări executate de serviciu extern), precum și alte 
activități inerente pentru buna desfășurare a activității. 

 
B.1.2. Realizarea programului manifestărilor culturale - a urmărit să satisfacă nevoile culturale 
şi de lectură ale comunităţii în general şi să impună Biblioteca drept centru de educaţie permanentă; 
de asemenea, s-a urmărit diversificarea şi creşterea nivelului calitativ al informaţiilor, realizarea de 
parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, licee, ONG-uri etc. Programul a avut la bază calendarul  
aniversărilor anuale, dar a inclus totodată şi activităţi cu caracter periodic, anual. Activităţile 
organizate au avut un public ţintă bine definit: de la desene şi expoziţii pentru cei mici, la 
concursuri literare şi pe teme de cultură generală pentru elevi de gimnaziu şi liceu, de la mese 
rotunde pe teme de interes general la manifestări cu ţinută ştiinţifică. 

În afară proiectele de evenimente ample: Salonul literar „Axis Libri” (minim 20 ediţii/ an), 
Târgul de carte și Festivalul Internaţional „Axis Libri” (derulat pe parcursul a minim 5 zile), 
Biblioteca Estivală (deschisă pe perioada verii – 3 luni), Săptămâna Bibliotecarului (în cursul lunii 
aprilie), Zilele copilului (luna iunie), Noaptea în bibliotecă la Galați, Zilele Bibliotecii, Tabăra de 
creaţie „Axis Libri” și cluburile de vacaţă, Biblioteca „V.A. Urechia” și-a diversificat activitatea  și 
cu alte proiecte gen Școala Altfel. 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat în anul 2017 un total de 1.692 manifestări 
culturale, cu 31 mai mult față de anul 2016 (1.661 manifestări culturale) prin forţe proprii sau în 
colaborare cu diferite organizaţii. Dintre acestea 911 au fost expoziții tematice. Evenimentele au 
fost organizate atât la sediul central, la filiale cât şi în spaţii non-formale (Vezi Anexa nr. 5).  
 La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de 
311.062 persoane, cu 43.508 persoane mai mult față de anul 2016 (267.554 persoane) la care se 
adaugă 864.804 vizitatori direcţi la Bibliotecă şi Filiale. Numai în cadrul Târgului de carte și 
Festivalului Internațional al Cărții „Axis Libri” se constată, de la an la an, o creștere semnificativă 
a publicului participant: în anul 2014 – 35.000 participanți, în anul 2015 – 43.200 participanți, în 
anul 2016 – 45.000 participanți iar în anul 2017 – 52.500 participanți. 
 

Situaţia activităților culturale, nr. vizitatori, participanţi 

Nr. 
crt. 

Luna Nr. 
Manifestări 

Nr. 
Expoziții 

Vizitatori Participanți Articole în 
presă 

Postări 
Facebook 

1. Ianuarie 27 86 68.493 20.772 18 289 

2. Februarie 35 92 71.409 21.520 28 284 

3. Martie 70 106 81.553 28.137 24 334 

4. Aprilie 53 79 69.678 22.473 26 324 

5. Mai 78 83 81.042 25.076 28 373 

6. Iunie 231 76 69.383 71.697  46 480 

7. Iulie 56 61 69.252 21.833 24 368 
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Nr. 
crt. 

Luna Nr. 
Manifestări 

Nr. 
Expoziții 

Vizitatori Participanți Articole în 
presă 

Postări 
Facebook 

8. August 52 58 65.586 21.724 27 361 

9. Septembrie 28 62 70.202 15.993 45 345 

10. Octombrie 59 66 83.127 19.823 25 344 

11. Noiembrie 51 78 74.464 22.557 15 345 

12 Decembrie 41 64 60.615 19.457 40 411 

TOTAL 1.692 din care: 
- manifestări: 781 

- expoziții: 911 

864.804 311.062 385 4.258 

 
Situaţia detaliată a evenimentelor și activităţilor organizate de Biblioteca „V.A. Urechia” pe 

perioada mai sus menționată se regăsește în Anexa nr. 6 – Lista programe-proiecte realizate 2017 și 
Anexa nr. 5 - Listă activităţi desfășurate la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în 2017. 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a derulat în ultimii trei ani un număr important de 
proiecte, care au vizat atât extinderea teritorială, caz în care se fac demersuri pentru deschiderea 
Filialei nr. 5 în cartierul Dunărea, cât și optimizarea și eficientizarea serviciilor prin menţinerea 
funcţională la capacitate maximă a Filialei nr. 1 „C. Negri”, a Filialei nr 2 „Paul Păltănea” precum și 
a Filialei nr. 3 „Tehnologia Informației”, prin deschiderea pe perioada verii a Bibliotecii Estivale din 
Parcul Eminescu precum și a Grădinii cu Cărți în Grădina Publică, prin introducerea noilor 
tehnologii IT și utilizarea mijloacelor social media de comunicare. 

 
I. Principalele 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 : 
 

A. Proiectul brandului cultural „Axis Libri“ 
În cadrul brandului cultural Axis Libri au fost realizate şi promovate următoarele produse 

cu acelaşi nume: 
 Revista culturală – Axis Libri; conținut enciclopedic, articole de specialitate, recenzii, 

dezbateri, interviuri; s-au realizat numerele 34-37; 
 Salonul literar Axis Libri; această manifestare cultural-artistică şi-a propus ca în fiecare 

zi de joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, 
recitaluri de muzică şi poezie etc; în anul 2017 au fost organizate 17 ediții;  

 Târgul de carte și Festivalul Național al Cărții „Axis Libri” - târg de carte out-door. 
Biblioteca „V.A. Urechia“ - sub patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului 

Judeţean, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi, al sponsorilor, precum și al mass-
mediei locale și naționale şi în colaborare cu: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Universitatea 
„Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, 
Teatrul Dramatic „Fani  Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”, Muzeul Istoriei, Culturii şi 
Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Casa de 
Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor și cu alte instituții de cultură și învățământ 
gălățean a organizat în perioada 14 – 18 iunie 2017, în spaţiu  neconvenţional  (zona  pietonală  
dinspre  Elice), a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional al Cărţii „AXIS LIBRI”, la care au fost 
prezente produsele literare a peste 251 de edituri din ţară şi străinătate. S-a constatat o creștere 
semnificativă a numărului de participanți de la an la an: în anul 2015 – 43.200 participanți; în anul 
2016 – 45.000 participanți, în anul 2017 – 52.500 participanți.. 
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 Editura Axis Libri, prin care s-au publicat în anul 2017 -  6 titluri cu apariție periodică, realizate 
și editate de personalul bibliotecii și un număr de 25 de monografii în limba română; 

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

B. Proiectul „Oameni în memoria oraşului Galaţi” 
Proiectul, care va continua şi în anii următori, s-a concretizat în realizarea de fişe biobliografice 

şi elaborarea unui volum cu date biobibliografice şi reproduceri după documente iconografice despre 
personalităţile gălăţene aniversate în anii 2012-2016. Se află în pregătire editarea volumului Oameni în 
memoria Galaţiului : Aniversări 2017 (volumul nr. 9). 
 
II. Proiecte punctuale, specializate 
 Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte punctuale, specializate, cu parteneri locali 
din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a asociațiilor și organizaţiilor non-guvernamentale, 
care subscriu misiunii Bibliotecii, respectiv promovarea lecturii, a studiului şi cercetării. 
1) Proiecte de educație nonformală. Urmare a bunelor relaţii existente în urma semnării 
protocoalelor de colaborare cu instituțiile de educație și partenerii culturali din diverse alte domenii, 
Biblioteca Judeţeană „V.A.  Urechia” a organizat, ca în fiecare vară, pe timpul vacanţei, Clubul de 
vacanță cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor; Cafeneaua culturală; BiblioVACANȚA; 
Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah, sportul minţii!, manifestare ce a favorizat 
socializarea între tineri, copii şi scriitori sau oameni de cultură gălăţeni şi a atras un număr 
însemnat de participanţi,  aproximativ 6.800. 
 Totodată, de un succes deosebit s-au bucurat : Tabăra de creație Axis Libri, desfășurată în 
cadrul proiectului Biblioteca Estivală în Parcul Municipal „Mihai Eminescu” precum și Proiectul  
Grădina cu Cărți  ce se desfășoară în Grădina Publică, pe perioada verii. 
 
2) Cartea călătoare – reprezintă implementarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie 
şi cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare 
Focşani, prin amenajarea în cadrul Bibliotecii a unei secţii de carte audio Daisy, destinată 
persoanelor cu deficienţe de vedere. Proiectul se desfășoară și în anii următori, astfel încât să se 
realizeze facilitarea accesului la informaţii a persoanelor cu dizabilităţi. 
 
3) Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Pregătire Profesională. 
Finanţator: Fundaţia IREX România, cu finanţare de la Fundaţia Bill & Melinda Gates. În cadrul 
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi a fost creat „Centrul Regional de Formare 
profesională” ca ultimă acţiune a Programului „Biblionet” susţinut de Fundaţia IREX. La nivel 
naţional au fost alese cinci biblioteci (București, Deva, Brașov, Cluj și Galaţi) care vor avea rol de 
centre de învăţare atât pentru bibliotecarii din instituţie, bibliotecarii din bibliotecile din judeţ, 
bibliotecarii din judeţele arondate, cât și pentru utilizatorii Bibliotecii, orice utilizator al Bibliotecii 
sau potenţial utilizator care dorește să parcurgă o formă de formare profesională. Centrul Regional 
de Formare profesională al Bibliotecii „V.A. Urechia” a fost dotat cu echipamente IT în valoare de 
cca 10.000 de dolari. În cadrul acestui centru, în anul 2017, s-au organizat 2 (două) cursuri la care 
au participat 30 persoane. 
 
4) Organizarea unui nou curs pentru utilizatori în cadrul bibliotecii: „Curs de iniţiere în 
utilizarea calculatorului şi a Internetului pentru vârstnici”. În cursul anului 2017 au fost iniţiaţi 
10 cursanţi, pe parcursul unei săptămâni. 
 
5) Centrul de excelență - oferă servicii pentru adulți, cu vârsta cuprinsă între 41 și 60 de ani. 
Scopul general al proiectului este să documenteze și să disemineze bunele practici în domeniul 
dezvoltării de servicii noi și moderne pentru adulții cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani. În 
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cadrul acestui centru în anul 2017 au fost organizate 3 (trei) sesiuni de prezentare bibliotecarilor din 
Republica Moldova, în cadrul unor vizite de lucru organizate de IREX Moldova, prin Programul 
Novateca.  
 
6) Susținerea Cursului „Modernizarea interacțiunilor cu seniorii”: pentru bibliotecarii de la 
Biblioteca Municipală Bălți, Republica Moldova. În cursul anului 2017 a fost livrat un curs la care 
a participat o grupă cu 11 bibliotecari. 
 
7) Proiectul „Înflorim Europa” – „Europe in flowers” 
 Un proiect european iniţiat de artistul belgian Frank Liefooghe, cu coordonarea europeană a 
Casei de Cultură Belgo-Română din Bruxelles „Arthis” (La Maison Culturelle Belgo-Roumaine 
A.S.B.L.) şi susţinut de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR). Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” a fost coordonator local.  
 Proiectul a fost destinat copiilor şi tinerilor din diferite şcoli, licee, instituţii, asociaţii sau 
ONG-uri şi are ca scop cunoaşterea Europei, a diversităţii ei culturale, precum şi diversitatea şi 
frumuseţea naturii, care a ajuns din colţurile cele mai îndepărtate ale lumii să umple de culoare 
Europa. 
 Plecând de la 28 de desene ale artistului belgian (şabloane) cu flori din întreaga lume, care 
au fost colorate sau pictate, copiii şi tinerii realizând acest lucru prin orice tehnică, cu orice tip de 
materiale, fără respectarea obligatorie a şablonului, utilizând creativitatea şi inspiraţia. 
 
8) Bătălia Cărților - un concurs național de lectură, susținut de Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (filiala Galați), și organizat de Biblioteca 
Județeană „V.A. Urechia” pentru a stimula lectura în rândul copiilor și adolescenților și pentru a 
promova literatura pentru copii și adolescenți.  
 

9) Proiectul „Pe aripi de poveste” - proiect câștigat în cadrul sesiunii I - 2017, aria tematică 
Educație prin cultură, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.), 
instituție publică subordonată Ministerului Culturii și Identității Naționale. Finanțarea este 
nerambursabilă, valoarea totală a proiectului fiind de 56.736 lei.  Proiectul a constat în desfășurarea 
de ateliere de lectură și construit povești și ateliere de reprezentație și animație culturală, dedicate 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, prin care s-a urmărit educarea prin cultură a copiilor din 
mediul rural, din județul Galați. Cele 22 de ateliere s-au desfășurat în perioada 12 mai - 07 
octombrie 2017, în 10 localități din județul Galați: Tg. Bujor, Tecuci, Țepu, Măstăcani, Drăgănești, 
Scânteiești, Independența, Gohor, Barcea, Vânători. Închiderea turneului educativ-cultural a avut 
loc pe 7 octombrie, în cadrul evenimentului „Noaptea în bibliotecă la Galați”, la sediul Bibliotecii 
Județene „V.A. Urechia”. 

10) Campania „Hai pe Net”, ediția a VIII-a 
 La fel ca și în anii anteriori, Campania „Hai pe Net 2017”, care s-a desfășurat în perioada 27 
martie – 2 aprilie, s-a focalizat pe cele două direcții mari prioritare de incluziune digitală: în primul 
rând pe atragerea persoanelor care nu au folosit niciodată un calculator sau internetul și, în al doilea 
rând, pe promovarea unor instrumente online care să ajute tinerii să-și evalueze competențele 
digitale și să își crească șansele de angajare.  
 În perioada 27 – 31 martie 2017, la sediul central al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”. s-a 
desfăşurat un curs de iniţiere pentru deprinderea competenţelor IT. Cursul a fost organizat gratuit pe 
parcursul a trei zile, 10 copii din patru case de tip familial, Casa „Ştefan”, Casa „Aurora”, Casa 
„Tudor” şi Casa „Floare de Colţ” din cadrul DGASPC Galaţi, s-au familiarizat cu calculatorul și 
componentele sale, au învățat cum să-și facă un CV și cum să caute o informație pe internet. În 
aceeași perioadă, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” - bibliotecă municipală din cadrul Bibliotecii 
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Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, a organizat o sesiune de susţinere a tinerilor în a-şi crea un CV cu 
ajutorul platformei http://yourock.jobs/ro, activitate la care au participat elevi de la Colegiul Tehnic 
de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc”. 
 Beneficiari ai acestei campanii au fost elevi de la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Şcoala 
Gimnazială „Constantin Gheorghe Marinescu”, Şcoala Gimnazială nr. 3 din Galaţi ṣi Şcoala 
Gimnazială „Ion Creangă” din localitatea I.C. Brătianu, judeṭul Tulcea.  
 
11) Campania internațională de promovare a lecturii "Oublié un livre quelque part" - 
Bookleta/ Uită o carte undeva! 
Mesajul campaniei: Ia o carte şi uit-o pe o bancă, în autobuz, într-un parc sau în localul tău 
preferat. Scrie-i un mesaj celui ce o va găsi, apoi povestește celorlalți şi provoacă-i să facă la fel! 
Împreună putem schimba mentalități şi promova lucruri frumoase! 
Acest eveniment social de anvergură (pornit în Quebec, dar care a luat aripi în întreaga lume) se 
înscrie în şirul altor activități de promovare a lecturii şi este considerat ca fiind un fenomen social 
original, dinamic şi chiar necesar pentru orice societate pentru că astăzi, cu noile tehnologii care ne 
inundă viața, avem tendința să citim din ce în ce mai puțin. Astăzi sunt înscrise în jur de 60 000 
persoane din întreaga lume. Câteva din țările participante: Luxemburg, Franța, Belgia, Elveția, 
Maroc, Portugalia, Spania, Brazilia, Germania, Albania, Canada, Republica Moldova, Peru, Irlanda, 
etc. 
Scopul proiectului - Organizarea unei campanii la nivelul municipiului Galați pentru a promova 
lectura în rândul comunității locale 
Obiective: Promovarea lecturii și culturii în rândul comunității gălățene 
 Mesajul campaniei este: „Deschide o carte, citește și tu!”  
 

12) Programul BVAU Star Voluntar – Programul de voluntariat al Bibliotecii 
Nr. voluntari înscriși în anul 2017: 243. 
Evenimente derulate în cadrul Programului: 

 Primii pași în Universul Cărților, aprilie – iunie: derularea proiectului de voluntariat 
dedicat atragerii la lectură a celor mici din medii sociale diferite, în parteneriat cu Școala nr. 
5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați (Case de tip 
familial): recrutarea unui cadru didactic – formator pentru proiect: prof. Laura Vădeanu și a 
unui colaborator de la DGASPC Galați: Didina Borteș;. 

 Săptămâna Națională a Voluntariatului 15 – 21 mai 2017, organizarea programului de 
manifestări dedicate promovării voluntariatului; 

 Ridică-te și fă o diferență! - workshop realizat cu voluntarii bibliotecii de către Florin 
Talpeș, facilitator al John Maxwell Team România - 15 octombrie 2017; 

 Coder DoJo#BVAU – inițiere în programare pentru cei mici, proiect privind organizarea 
unui atelier de inițiere în programare, pe bază de mentorat voluntar, pentru copii și 
adolescenți între 7 și 17 ani. 
 

 
III.  Proiecte realizate în afara sediului instituției 

 
Alte proiecte în derulare la care Biblioteca a intrat relativ recent şi a căror activități se 
desfășoară preponderent în afara sediului instituției : 
 
a) Programul Biblionet, finanţat de Fundaţia Bil & Melinda Gates şi derulat de IREX în 
România, a avut ca scop scop facilitarea accesului gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui 
sistem de biblioteci publice moderne în România. Valoarea totală a Proiectului pentru Judeţul Galaţi 
în perioada 2009-2015: 2.100.000 RON. 
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 În anul de referință 2017 s-a acordat asistență online și telefonică bibliotecarilor comunali 
din cadrul programului Biblionet pentru depanarea stațiilor existente în bibliotecile comunale. 

 

b) Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni periculoase” 
 Proiectul, inițiat și derulat de Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, a fost destinat copiilor şi tinerilor 
cu vârsta 10-18 ani şi a avut drept scop familiarizarea acestora cu noţiuni care să contribuie la 
siguranţa on-line, prin sfaturile specialiştilor menite să asigure un comportament virtual responsabil 
şi benefic. 
 Alături de celelalte instituţii partenere, Inspectoratul Judeţean de Poliție, prin 
Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Inspectoratul Şcolar Judeţean, prin 
unităţile şcolare subordonate din municipiu şi judeţ şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională, biblioteca judeţeană activează în calitate de susținător al campaniilor de informare a 
comunității locale, asigurând tot sprijinul necesar derulării eficiente a acțiunilor de informare 
corectă în rândul tinerilor, pentru a diminua riscurile prezente în mediul virtual. 

 
c) Proiectul ,,Promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare din judeţul Galaţi” – proiect 
cultural-educational interjudeţean - desfășurat în perioada octombrie - decembrie 2017 

Scopul acestui proiect - conștientizarea elevilor din mediul urban despre importanța 
conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor în societatea contemporană. 

În acest proiect s-au alăturat, cu bucurie şi interes, 6 instituții de învățământ din mediul 
rural, care au  prezentat tradițiile și obiceiurile din fiecare zonă, elevilor din alte șase instituții de 
învățământ din mediul urban, precum şi viceversa. Activitățile incluse în cadrul acestui proiect: 
ateliere creative, interactive, șezători, dansuri populare, mese rotunde, prezentarea portului popular 
specific zonei, precum şi întâlniri cu meşteri populari, artişti populari sau creatori de artă populară. 
Grupul ţintă vizat a fost alcătuit din elevi din ciclul primar şi gimnazial, cu vârsta între 7-14 ani. 
Partenerii proiectului:  Inspectoratul Şcolar; Centrul Cultural „Dunărea de Jos”. Departament 
Cercetare și Tradiții Populare; Comunele: Vânători, Rediu, Braniştea, Şendreni, Scânteieşti, 
Fundeni; bibliotecile comunale din comunele amintite anterior; instituţii de învăţământ din judeţul 
Galaţi: şcolile gimnaziale din comunele partenere; instituţii de învăţământ din municipiul Galaţi: 
Școala Gimnazială nr. 28, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Munteanu”, Școala Gimnazială nr. 33, 
Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”, Şcoala Gimnazială 
„Sfântul Grigore Teologul”. 
 
d) Ghidul de indexare LIVES-RO este instrumentul de lucru, de utilizare a listei de autoritate 
LIVES-RO. Acesta a fost tradus şi adaptat în limba română după Guide d'indexation RAMEAU, 
ediţiile 1999 şi 2004, împreună cu Lista de autoritate de vedete de subiect RAMEAU, ediţia 2002, 
ambele redactate de Centrul Naţional RAMEAU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Franţei. 
Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi a participat împreună cu Biblioteca Naţională a României, 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu" Iaşi, 
Biblioteca Judeţeană „O. Goga" Cluj, Biblioteca Centrală Universitară „L. Blaga" Cluj, Biblioteca 
Judeţeană „I. N. Roman" Constanţa, Biblioteca Universităţii Tehnice Timişoara, Biblioteca 
Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca Militară Naţională, Institutul de Memorie Culturală 
(CIMEC), la finalizarea proiectului de traducere şi adaptare a acestui ghid de indexare.  Acesta se 
va materializa în Tezaurul enciclopedic de vedete de subiect (LIVES-RO) și Manualul de 
indexare aferent și va constitui principalul instrument de lucru utilizat la indexarea subiectelor de 
bibliotecile româneşti. În Grupul de lucru constituit la nivel național, Biblioteca „V.A. 
Urechia” este reprezentată de trei persoane, bibliotecari indexatori cu experiență, desemnați de 
instituție în acest sens; 
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e) Participarea la întocmirea Ghidului Național de Catalogare. Grupul de lucru privind Ghidul 
Naţional de Catalogare elaborează un instrument de lucru la nivel național în cadrul Secțiunii 
Catalogare-Indexare a ABR (Asociația Bibliotecarilor din România) care își propune armonizarea 
și stabilirea regulilor privind prelucrarea resurselor la nivel național, în conformitate cu noile reguli 
impuse de RDA (Descrierea și accesul la resursă) și UNIMARC. La acest grup de lucru participă 
din partea Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați trei personae, desemnate de instituție în acest 
sens; 
 
f) Biblioteca Estivală, proiect în colaborare cu Consiliul Local Galați, reprezintă o soluție de a 
oferi gălăţenilor accesul la servicii de lectură, informare şi recreere, oferite în regim de filială 
(punct de servicii) a Bibliotecii „V.A. Urechia“, într-un spaţiu special amenajat în incinta Parcului 
„Mihai Eminescu”, în perioada 15 iunie - 15 septembrie 2017. Programul de funcţionare a fost 
stabilit pentru intervalul orar 10:00 - 18:00 iar duminica 8:00 – 13 :00. Beneficiarii prioritari ai 
acestui proiect au fost copiii şi tinerii, care au avut posibilitatea de a participa la Tabăra de creaţie 
„Axis Libri“, constituită pe trei categorii de interes: beletristică, pictură şi fotografie. Au fost 
asigurate facilităţi pentru jocuri de şah, rummy, precum și multe surprize atractive. S-a înregistrat 
un număr de cca 25.050 participanți din categoriile vizate și nu numai. 
 

g) Cluburile de vacanță, proiect multianual desfășurat în perioada vacanței de vară și ocazional în 
cursul anului școlar, adresat pentru două categorii de vârstă: copii și adolescenți, au fost organizate 
de secțiile de împrumut la domiciliu pentru copii și adulți. În anul 2017, activitatea cluburilor s-a 
desfășurat preponderent în spațiile din afara sediilor bibliotecii: la Biblioteca Estivală din Parcul 
central Mihai Eminescu sau în  Grădina Publică – programul nonformal Grădina cu Cărți. S-au 
înregistrat cca 6.500 de participanți la Clubul de vacanță cu cele cinci componente: Clubul 
Curioşilor; Cafeneaua culturală; BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și 
Şah, sportul minţii! 
 
h) Programul de educație nonformală „Grădina cu Cărți” 
 Inaugurat în luna iunie a anului 2015, este un program de educație nonformală ce se 
desfășoară în Grădina Publică, pe perioada verii. În anul 2017 s-a înregistrat o participare de 6.700 
persoane. 
  
IV.  Proiecte/programe sub egida Euroregiunea „Dunărea de Jos” 
 
 În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” și a programelor de colaborare transfrontaliere, 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" a inițiat un program amplu de susţinere şi cooperare 
interbibliotecară, de dezvoltare a relaţiilor culturale transfrontaliere prin deschiderea de filiale în 
toată euroregiunea. Scopul acestui program este de a oferi celor care trăiesc în spațiul euroregiunii 
posibilitatea de a face cunoștință cu limba, cultura și istoria poporului român, iar pentru cetățenii de 
naționalitate română de dincolo de graniţele spaţiului naţional, oportunitatea de a menţine legătura 
cu ţara şi cultura românească prin intermediul cărţii și a cuvântului scris. 
 Din cărţile provenite din donaţiile pe care le-a primit Biblioteca, în cadrul campaniilor 
organizate cu ocazia Zilei Bibliotecarului, 23 aprilie, Zilelor Bibliotecii, 7-11 noiembrie, precum și 
din diverse donații de la persoane private, în cursul anului 2016, Biblioteca „V.A Urechia” a donat 
aproximativ 1.100 u.b. (unități de bibliotecă) către bibliotecile din Republica Moldova, la filialele 
existente, precum și la Cahul, Liceelor „Mihai Eminescu“ şi „Ion Vodă“, la Biblioteca Raională din 
Cahul, la Liceul „D. Cantemir“ şi Liceul „Vasile Alecsandri“ din Colibaşi. 
 
a) Filiale externe existente în Republica Moldova: 

• Filiala «Urechia» a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova Chişinău - Republica 
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Moldova (septembrie 2010); 
• Filiala «Urechia» a Bibliotecii Raionale Cahul - Cahul – Republica Moldova (septembrie 
2010); 
• Filiala «Urechia» în cadrul bibliotecii Liceului „Mihail Sadoveanu” Giurgiulești - Republica 
Moldova (august 2011); 
• Filiala «Urechia» în cadrul bibliotecii Liceului „Mihai Eminescu“ din Comrat - Republica 
Moldova (aprilie 2012); 
• Filiala «Urechia» la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă“ din Chişinău (aprilie 
2013). 
 

b) Filiale externe existente în Ucraina: 
• Filiala «Urechia» în cadrul bibliotecii Școlii generale din Dolinske, Reni – Ucraina 
(octombrie 2011); 
• Filiala «Urechia» în cadrul catedrei de filologie și limbi romanice a Universității de Științe 
Umaniste din Izmail – Ucraina. 

 În prezent, sunt în derulare demersurile necesare pentru deschiderea Filialei «Urechia» în 
cadrul Bibliotecii Naționale de Științe din Odesa, precum și pe Valea Timocului. 
 
B.1.3. Asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ 
 

În conformitate cu Legea bibliotecilor, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați s-a 
implicat în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor publice 
municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin: 

 participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar la bibliotecile 

publice din judeţ şi la activităţile de amploare organizate la nivel local;27 
 donaţii de carte către bibliotecile din judeţ - din cărţile provenite din donaţiile pe care le-a 

primit Biblioteca, în cadrul campaniei organizată cu ocazia Zilei Bibliotecarului, 23 aprilie, 
Zilelor Bibliotecii, 6-12 noiembrie, precum și din diverse donaţii de la persoane private, în 
anul 2017,  Biblioteca „V.A Urechia” a donat către bibliotecile comunale (60 comune), 
5.200 documente; 

 organizarea a două colocvii profesionale (aprilie şi noiembrie), la sediul Bibliotecii, cu 
participarea bibliotecarilor din judeţ; 

 cursuri de pregătire profesională; 
 mai multe sesiuni de instruire în utilizarea noului Program de bibliotecă TINREAD, la care 

au participat toţi bibliotecarii din Biblioteca Judeţeană și din Bibliotecile publice din județ. 
 

B.2. Orientarea activității profesionale către beneficiari 
 

Toate activitățile culturale realizate de bibliotecă au ca direcție de adresabilitate comunitatea 
gălățeană, în special populația municipiului Galați. Dacă impactul ofertei culturale a Bibliotecii 
Judeţene a fost dovedit de numărul mare al participanţilor, care se ridică în anul 2017 la 311.062 
persoane, raportând numărul de persoane la populația județului rezultă că, din cei 628.146 locuitori, 
49,52% din locuitori participă la programele culturale ori beneficiază de serviciile instituției. În 
ceea ce privește numărul de persoane înscrise la bibliotecă, în baza de date se află un număr de 
38.658, rezultând, astfel, că 12,77 % din populația municipiului este înscrisă la bibliotecă. 

 
Date statistice judeţ (Direcția de Statistică Galați): 
 Populaţia judeţului Galaţi:         628.146 locuitori 
 Populaţia municipiului Galaţi:   302.772 locuitori 
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INDICATORI DE EFICACITATE (pentru perioada de referință): 
 
1. Documente achiziţionate la 1.000 locuitori - (conform Legii 334/02 republicată creșterea 
anuală minimă a colecţiilor este de 50 u.b./1.000 locuitori) 
Total documente intrate x 1.000 = 18.187 x 1.000 = 28,95 u.b. /1000 locuitori  
     Total populaţie judeţ                       628.146 
  
2. % Indicele de circulaţie a documentelor din fondul bibliotecii: 
Total documente difuzate x 100 = 526.830 x 100 = 57,84% din fond 
Total fond de documente                    910.914  
 
3. Indicele de înzestrare a bibliotecii cu documente specifice: 
Total fond carte bibliotecă  =  910.914 = 3,01 u.b. / locuitor al municipiului 
Total populaţie municipiu       302.772 
 
4. Indicele de lectură a populaţiei: 
Total documente de bibliotecă difuzate = 526.830= 1,74 volume/locuitor 
Total populaţie municipiu                         302.772 
 
5. Indicele de lectură a utilizatorilor activi ai bibliotecii: 
Total documente difuzate = 526.830 = 47,46 volume consultate / utilizator 
       utilizatori activi             11.100 

 
 Interesul utilizatorilor pentru serviciile de împrumut ale Bibliotecii reiese și din situația 
prezentată mai jos. 
 
Accesări ale catalogului bibliotecii din sistemul integrat de bibliotecă TINREAD: 
 

2017 Sesiuni Utilizatori 
Afişări de 

pagină 
Pagini/ 
Sesiune 

Durata 
medie a 
sesiunii 

Procentaj 
de sesiuni 

noi 

30 zile 
Useri 
Activi 

Ianuarie 5547 4740 27239 4,91 0:04:21 65,03% 102440 

Februarie 4275 3422 23997 5,61 0:05:43 53,99% 93343 

Martie 4614 3638 26315 5,70 0:06:15 52,10% 86049 

Aprilie 3833 3088 20702 5,40 0:05:23 53,77% 76273 

Mai 4571 3587 26488 5,79 0:06:07 54,12% 82537 

Iunie 3599 2891 20818 5,78 0:06:28 55,13% 72383 

Iulie 3416 2600 20414 5,98 0:06:31 48,48% 67997 

August 2804 2060 19985 7,13 0:08:07 43,69% 48520 

Septembrie 3027 2290 18804 6,21 0:03:29 48.70% 48847 

Octombrie 3426 2604 21535 6,29 0:06:42 49,65% 53965 

Noiembrie 3780 2906 22228 5,88 0:06:12 49,74% 65351 

Decembrie 2602 2001 15162 5,83 0:05:37 46,77% 53920 

  45494 35827 263687 5,80 0:06:05 47,70% 70969 

 
B.3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 
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Prin programele sale profesionale, Biblioteca a urmărit îndeplinirea sarcinilor şi a 
obiectivelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare, pe trei direcţii: 
a. modernizarea mijloacelor tehnice şi de spaţiu 

În această direcție activitatea Bibliotecii a urmărit menținerea spațiilor funcționale 
concomitent cu îmbunătățirea dotării acestora raportat la activitățile instituției. Astfel, au fost 
menținute în permanentă funcțiune echipamentele de IT&C ce deservesc sectoarele de relații cu 
publicul. Au fost achiziționate publicații, conform normativelor legale și au fost îndeplinite 
condițiile privind ergonomia lecturii ori utilizării echipamentelor. Mai mult, au fost întreprinse toate 
activitățile vizând modernizarea și reabilitarea spațiilor privind securitatea utilizatorilor și a 
colecțiilor, astfel ca în anul 2017 să putem obține avizarea din punct de vedere a situațiilor de 
urgență. Majoritatea programelor de investiții sunt alocate tocmai acestor activități de modernizare 
care au nevoie de importante credite bugetare pentru a fi puse în aplicare. 
b. realizarea programului manifestărilor culturale 

Programele culturale au ca principal scop promovarea lecturii, moștenirii culturale locale 
alături de promovarea instituției, cele 1.692 de activități derulate de instituție sunt mai mult decât 
grăitoare privind modalitatea prin care biblioteca caută să atragă cât mai mulți membri ai 
comunității spre acțiuni dedicate fiecărei categorii de vârstă, și prin aceasta la bibliotecă pentru a 
descoperi, pe această cale, și serviciile de informare și documentare pe care Biblioteca le oferă 
comunității 
c. asumarea rolului de coordonator al activităţii bibliotecilor publice din judeţ 

Activitatea de coordonare a bibliotecilor comunale se realizează printr-un program mixt de 
instruire la sediul Bibliotecii în două sesiuni anuale, cu precădere primăvara și toamna, urmat apoi 
de mai multe verificări în teren a bibliotecilor comunale și orășenești din județ. 
 
 C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/ sau de 
reorganizare, pentru o mai bună funcționare, după caz 
 C.1. Măsuri de organizare internă 
 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați funcţionează în baza Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare, actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 113 
din 31 iulie 2014 şi a Organigramei şi Statului de Funcţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galați nr. 64 din 28 aprilie 2016, conform Legii nr. 334/2002 - legea bibliotecilor - 
republicată. 

Pentru mai buna organizare a instituţiei, pe parcursul anului 2017, au fost dispuse, prin 
decizii interne, numeroase reașezări de personal pentru asigurarea desfășurării și continuității 
activității bibliotecii, ținând cont de modificările survenite în utilizarea anumitor spaţii ale 
bibliotecii. Date fiind aceste schimbări, a fost considerată implicită adaptarea fişei postului cu 
atribuții și responsabilități noi, imediat ce noua organizare privind funcționarea și desfăşurarea 
activităţii impunea acest lucru. 
 În ceea ce privește sistemul de control intern managerial al Bibliotecii Judeţene „V.A. 
Urechia”, la data de 31 decembrie 2017, din cele 16 standarde de control managerial, 14 sunt 
implementate, unul este parţial implementat şi unul este neaplicabil, având în vedere că nu există la 
nivelul instituţiei compartiment de Audit intern, acesta fiind organizat la nivel de Ordonator 
principal de credite, CJ Galaţi. Având în vedere că, din 16 standarde, 15 sunt implementate, gradul 
de conformitate al sistemului de control intern managerial cu standardele este parţial conform. 

Biblioteca „V.A. Urechia” a fost auditată şi certificată de către entitatea acreditată în 
domeniu 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. 
 Urmare a Hotărârii Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 prin care a fost aprobată Strategia 
naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, a fost elaborat, implementat și monitorizat Planul de 
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integritate la nivelul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” și a fost adoptată Declarația de aderare la 
valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale 
anticorupție 2016-2020.  
 De asemenea, a fost elaborat un chestionar pe linie etică care a fost completat de 85 de 
salariați ai bibliotecii, sondaj încheiat prin întocmirea unui raport centralizat al răspunsurilor 
primite. 

În cadrul desfășurării activității bibliotecii, au fost identificate un număr de 3 activități 
pentru care au fost întocmite și revizuite 3 proceduri – 2 proceduri de sistem și 1 operațională, în 
vederea realizării obiectului standardelor de performanță privind calitatea actului managerial. 
 Pentru implementarea planului de management în anul 2017 au fost emise un număr de 233 
dispoziţii interne (Vezi Anexa nr. 7). 
 La nivelul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” s-a constituit un colectiv de elaborare a 
Registrului Riscurilor care a asigurat controlul şi verificarea procesului de selectare a riscurilor. 
A fost elaborat până în prezent, un Registrul al Riscurilor pentru ansamblul instituției.  
 A fost elaborate, până în prezent, un Registru al Riscurilor pentru ansamblul instituției. În 
urma centralizării au fost identificaţi 92 factori de risc pe ansamblul instituţiei. 
 Pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor se va întocmi „Planul pentru implementarea 
măsurilor de control”, în anul 2018. 
 
 C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 
 În anul 2017, date fiind reglementările bugetare și politica de personal aplicată la nivelul 
întregii țări, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de 
credite, respectiv Consiliul Județean Galați, Organigrama și Statul de funcții care prevedea 
menținerea numărului de posturi la 89. 
 În perioada analizată au fost ocupate, conform prevederilor legale, posturile vacante 
temporar sau pe perioadă nedeterminată. 
 Pentru asigurarea serviciilor pentru comunitate, cât și pentru calitatea cât mai bună a 
acestora, a fost organizat examen de promovare a personalului angajat în grade și trepte superioare. 
Activitatea de promovare a fost organizată în trimestrul IV, 2017 și a fost finalizată cu succes. 
Având în vedere rezultatele bune și foarte bune obținute de salariații care au participat la examenele 
de promovare, aceștia au fost încadrați pe noile grade și trepte profesionale începând cu data de 1 
decembrie 2017. 
  
 C.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 
 
 Conform prevederilor legislative, în cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galați 
funcţionează Consiliul de administrație, cu rol consultativ, format din: manager, director adjunct, 
contabil șef, șef serviciu RSUOM, șef serviciu APIS, șef serviciu Depozite și Săli de lectură alături 
de reprezentantul sindicatului, cu rol de observator și un reprezentant al autorității finanțatoare, 
adică a Consiliului Judeţean. Consiliul de administrație, convocat de managerul bibliotecii în 
calitatea sa de președinte, s-a întrunit în ședinţe lunare în care s-au dezbătut și aprobat măsuri și 
soluţii privind buna funcţionare a bibliotecii. 
 Precizăm faptul că toate ședințele Consiliului de administrație au fost finalizate prin 
încheierea proceselor verbale, în care sunt prezentate toate aspectele propuse și dezbătute de pe 
ordinea de zi. 
 Un alt organ de specialitate consultativ este Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „V.A. 
Urechia”, format din 9 membri şi este abilitat să se preocupe de toate problemele de specialitate, 
precum şi asupra calităţii, conţinutului şi oportunităţii elaborării unor lucrări sau materiale de către 
Bibliotecă.  
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 Consiliul ştiinţific are în componenţă persoane cu prestigiu profesional din Biblioteca 
Judeţeană „V.A. Urechia” sau din afara ei, preşedintele Consiliului ştiiinţific fiind numit de 
Directorul/ Managerul Bibliotecii. În anul 2017 Consiliul Științific s-a întrunit de 4 (patru) ori. 
 În sprijinul activității de specialitate și administrative din cadul Bibliotecii Județene „V.A. 
Urechia” funcționează și alte organisme de conducere colectivă cu rol consultativ: 
A) Comisii de specialitate: 

• comisia de achiziţii a documentelor specifice bibliotecii; 
• comisia de casare a documentelor specifice bibliotecii; 
• comisia pentru încadrarea, formarea, perfecţionarea şi promovarea personalului; 
• comisia de monitorizare și control intern managerial. 

B) Comisii tehnice: 
 comisia de recepţie a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; 
 comisia de casare a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; 
 comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor; 
 comisia pentru situații de urgență; 
 comisia de sănătate şi securitate în muncă; 
 comisia de analiză și evaluare a ofertelor. 

 
C.4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/ sancționare) 
 
La începutul anului a avut loc evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților 

bibliotecii, ținându-se cont de o serie de criterii de evaluare, cum ar fi: gradul de realizare a 
atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului; calitatea lucrărilor executate și a activităților 
desfășurate, promptitudine și operativitate, asumarea responsabilității, capacitatea relațională și 
disciplina muncii, adaptarea la complexitatea muncii, inițiativă și creativitate. 

În trimestrul patru a avut loc examenul de promovare în grade și trepte profesionale. În urma 
acestui examen toți angajații care au promovat au fost angajați pe trepte și grade superioare cu 
începere de la 1 decembrie 2017. 

La sfîrșitul anului 2017, personalul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” avea un număr de 89 
de angajați.  

Pe parcursul anului 2017, s-a ţinut cont de prevederile Codului Muncii care spune că se 
asigură o dată la doi ani participarea la programe de formare profesională pentru salariaţi și ale 
Legii bibliotecilor 334/2002 care spune că se va asigura formarea profesională continuă a 
personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal 
prevăzute prin buget. S-a asigurat parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi 
specializare profesională organizate de Institutul Naţional pentru Cercetare și Formare Culturală de 
pe lângă Ministerul Culturii şi ANBPR, ABR, precum și de alte instituţii autorizate pentru formarea 
profesională.  

Angajații Bibliotecii au participat la următoarele cursuri: 
 Bazele Biblioteconomiei (I); 
 Bazele Biblioteconomiei (II); 
 Achiziții publice; 
 Prelucrarea informațiilor în sistem UNIMARC; 
 Etica, integritatea și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției; 
 Achiziția de documente de bibliotecă. Simulări practice. 

La cursurile menţionate au participat 15 bibliotecari din Biblioteca Judeţeană. 
 

 cu bibliotecarii de la bibliotecile publice comunale care au primit donaţii prin programul 
Biblionet au fost organizate cursuri pe următoarele teme: 
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 Implementarea Codului intern managerial, conf. Ordinului 400/2015; 
 Elaborarea de proceduri operaționale pe principalele activități desfășurate de 

 Bibliotecile publice, la: Tudor Vladimirescu (august), Munteni (mai), Schela 
 (iunie), Vânători (august), Tg.Bujor (septembrie). 

 În cursul anului 2017 au avut loc mai multe sesiuni de instruire în utilizarea noului Program 
de bibliotecă TINREAD, la care au participat toţi bibliotecarii din Biblioteca Judeţeană și 
din Bibliotecile publice din județ. 

 Îndrumarea directă în teren, conform planificării, dar şi a urgenţelor apărute, a tuturor 
bibliotecilor publice, unde s-a urmărit: 

 organizarea colecţiilor conform accesului liber la raft; 
 îndeplinirea obiectivelor financiare aprobate prin bugetul local; 
 statistica de bibliotecă; 
 programul activităţilor specifice; 
 stadiul implementării programului de automatizare a serviciilor de bibliotecă 

TLIB/TINREAD; 
 derularea Programului Biblionet; 
 planul de marketing privind promovarea bibliotecii şi a serviciilor oferite de aceasta;     
 pregătirea profesională; 
 relaţia cu administraţia locală, cu celelalte societăți şi instituţii; 
 condiţiile de desfăşurare a activităţii: starea localului, dotarea cu mobilier şi alte 

mijloace fixe. 
 La sediul Bibliotecii, devenit Centrul Regional de Formare profesională, în anul 2017 au fost 
organizate 3 (trei) sesiuni de prezentare bibliotecarilor din Republica Moldova, în cadrul unor vizite 
de lucru organizate de IREX Moldova, prin Programul Novateca.  

Pe lângă participarea la cursurile de perfecţionare, considerăm foarte necesare discuţiile şi 
schimburile de idei profesionale, care au loc lunar în cadrul departamentelor/serviciilor ori întâlniri 
complexe interdepartamentale. 

 
C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/ 

refuncționalizări ale spațiilor 
În intervalul de peste 127 de ani de funcționare Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați a 

cunoscut transformări majore şi reamenajări periodice, atât pe fondul dezvoltării colecţiilor, cât şi 
datorită necesităţilor de diversificare a ofertei de servicii pentru utilizatori. 

În anul 2017, Biblioteca a beneficiat de următoarele spații: 
Sediul central al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” – care desfășoară activitatea în 

următoarele zone: 
- demisol – utilizat pentru Colecții speciale, cercetare și punct contactare voluntari; 
- parterul clădirii - utilizat pentru prestarea serviciilor destinate împrumutului la domiciliu 

prin: Sala Noului Venit – Punct de înscriere, Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Copii, 
Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi, și activităților de informare referințe prin 
Secţia Referinţe şi Informare bibliografică, Oficiul de Informare Comunitară și punctul de 
informare OSIM și sala de cercetare acad. Constantin Gh. Marinescu; 

- etajul 1- utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului prin: Secţia Săli de Lectură 
şi Depozite Generale, Secţia Multimedia şi Secţia Referinţe Electronice, pentru sesiunile de studiu 
și atelierele și work-shopurile organizate de Bibliotecă; 

Alte spaţii ale instituţiei care sunt destinate direct publicului sunt cele în care funcţionează 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” – incintă Club Sidex, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” în incinta 
Colegiului Tehnic „ Aurel Vlaicu” – ambele cu un program de funcționare de 55 ore/săptămână, 
Filiala 3 – Tehnologia Informației în cadrul Parcului de soft, filială specializată, cu un program de 
funcționare de 16 ore/săptămână şi Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” din incinta Gării CFR de Călători, 
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cu un program de funcționare de 39 ore/săptămână. 
În perioada estivală, iunie – septembrie funcționează, în spații out-door, două spații non 

formale de bibliotecă: 
◦  Biblioteca Estivală în Parcul Eminescu, amenajat adecvat unei biblioteci, cu un program 

de lucru cu publicul de 65 ore/săptămână; 
◦  Grădina cu cărți în Grădina Publică, destinat preponderent copiilor, program de lucru 20 

ore/săptămână. 
Spaţii ale instituţiei destinate indirect publicului: Atelierul de legătorie şi Depozitele de 

carte.  
Prin participarea la proiectul Biblionet, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați a 

modernizat cu echipament nou toate filialele, precum şi Secţia de referinţe electronice şi Internet de 
la sediul central. 

În anul 2017, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a urmărit asigurarea funcționalității 
spațiilor existente și a echipamentelor din dotare - servicii de recondiționare și revizie instalație 
distribuție agent termic și servicii de revizie cazane centrala termică și chiller. 

Pentru întreținerea clădirii având în vedere că aceasta necesită lucrări de reparații, atât la 
nivelul acoperișului cât și la demisol unde există infiltrații, în anul 2017 a fost realizată Expertiza 
tehnică a clădirii principale – clădire de patrimoniu. În perioada următoare urmează să se realizeze 
studiul de fezabilitate (S.F.) și proiectul tehnic (P.T.) cu D.E., D.A.L.I, și apoi execuția propriu-zisă 
a lucrărilor de reparații.   

Din punct de vedere al securității la incendiu în anul 2017 au fost realizate următoarele: 
-analiza la risc privind securitatea persoanei; 
-servicii de analiză şi întocmire a scenariului de securitate la incendiu. 
 
Dezvoltarea infrastructurii tehnologice a fost asigurată prin următoarele direcţii de 

acţiune: 

 Administrarea şi gestionarea sistemelor soft din Bibliotecă 

 1. TINREAD - Sistemul integrat de bibliotecă 

                            2. LegeNet - Softul legislativ 

                            3. Softul Light 2000. 

 Exploatarea programului TINREAD (minim 1 intervenţie pe lună; executarea de copii de 
siguranţă ale bazelor de date şi arhivare zilnic) 

 Administrarea, gestionarea şi monitorizarea conexiunilor INTERNET, a paginii web a 
Bibliotecii și a conturilor social media. 

 Administrarea sistemului informatic a vizat explotarea şi depanarea echipamentelor din 
cadrul întregului sistem informatic:  

- instalarea de sisteme de operare şi software pentru staţii de lucru de la Filiala 2, 
punerea în funcţiune a reţelei de la această locaţie şi gestionarea acesteia, Biblioteca 
Estivală – asigurarea integrării comunicațiilor; 

- gestionarea sistemului de supraveghere video integrat cu sistemul de antiefracţie, 
antiinundaţie şi alarmă la sediul Filialei 1, Filialei 2 și 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. 

 Administrarea, gestionarea şi monitorizarea conexiunilor INTERNET, a paginii web a 
Bibliotecii și a conturilor social media și ale aplicaţiilor integrate (arhiva foto, arhiva 
documente electronice); 

 Exploatarea şi depanarea echipamentelor din cadrul întregului sistem informatic de la toate 
punctele de lucru, atât de la sediu, cât și de la filialele Bibliotecii; 
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 Digitizarea documentelor: S-a continuat implementarea proiectului de digitizare a 
documentelor de bibliotecă, prin digitizarea și arhivarea unor documente din Colecțiile 
speciale, scanarea de fotografii sau a altor tipuri de documente necesare în cadrul 
programului de manifestări al bibliotecii, scanări ale documentelor de bibliotecă la cererea 
cititorilor și scrierea acestora pe suport digital. (Afișe – 267 fișiere; Arhivă – 144 fișiere; 
Carte românească – 1472 fișiere; Carte străină – 26 fișiere; Cărți poștale – 24 fișiere; 
Fotografii – 88 fișiere; Gravuri – 3 fișiere; Hărți – 73 fișiere; Manuscrise - 31 fișiere; 
Litografii -  22; Periodice – 528 fișiere; Alte tipuri – 261 fișiere; Documente scanate și 
expediate cititorilor – 1491 fișiere). 

 Completarea înregistrărilor bibliografice din sistemul integrat de bibliotecă TINREAD prin 
atașarea de obiecte digitale la înregistrările existente în acesta, 610 fișiere. 
 
 C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorității sau 
a altor organisme de control în perioada raportată 
 

În cursul anului 2017 au fost efectuate următoarele controale: 

1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Galați – verificări anuale 
Prin Procesul verbal de control nr. 1545 din 21.04.2017 au fost constatate următoarele 

nereguli: Nemontarea și neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu. 
Deficiențele au fost remediate; 
2. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice locale Galați, Serviciul Inspecție Economico-
Financiară – inspecție economico-financiară 
 - Prin Raportul de inspecție economico-financiară nr. 362/13.06.2016 au fost dispuse măsuri 
privind normele contabile și de patrimoniu și regimul formularelor financiar – contabile cu regim 
intern de înscriere și numerotare. Măsurile sunt implementate integral; 
3. Camera de Conturi Galați - Nota de constatare nr. 2353/09/06/2017- Audit finaciar asupra 
conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2016 la Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, eșantion Biblioteca Județeană, „V.A. Urechia”, - parte componentă a procesului verbal de 
constatare încheiat cu UATJ Galați; 
4. Consiliul Județean Galați/ Serviciul Audit Public Intern - Auditarea activităților de gestiune a 
patrimoniului, finaciar contabilă, achiziții publice și resurse umane. 
 - Raport de audit intern nr. 6106/13/07/2017, finalizat cu 5 recomandări transpuse în Planul de 
acțiune și implementare a recomandărilor, recomandări implementate în de procent 80%, restul în 
curs de implementare; 
5. Consiliul Județean Galați/ Serviciul Audit Public Intern - Verificarea aspectelor sesizate în 
petiția transmisă de Camera de Conturi și înregistrată la Consiliul Judetean Galați sub nr. 
5598/29/06/2017 
 - Raport de audit nr. 7265/17/08/2017 finalizat cu o recomandare implementată integral. 
6. Camera de Conturi Galați – Raport de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse prin Decizia 106/07/01/2014 - măsuri implementate integral. 
 
 D. Evoluția situației economico-financiare a instituției 
 D.1. Analiza datelor din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al 
perioadei raportate 
 
D.1.1. Situaţia economico-financiară a instituției: 
 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, conform prevederilor Legii 334/2002, este instituție 

publică, cu finanțare prin subvenții de la bugetul local al Consiliului Județean Galați și venituri 

proprii. 
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Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.12.2017 

 - buget local - atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli s-au alocat 5.224.210  lei, din 

care: 

 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:   5.158.210 lei, din care: 
Cheltuieli curente 5.158.210 lei, din care: 

 Cheltuieli cu personalul: 3.680.000 lei; 
 Bunuri şi servicii: 1.478.210 lei; 

  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:   66.000 lei, din care: 
  Cheltuieli de capital: 66.000  lei. 
 
EXECUŢIA CHELTUIELILOR   
Execuţia cheltuielilor  BVC buget local  se prezintă astfel:  
  SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 5.104.966 lei, total din care: 
 Cheltuieli curente :  5.104.966 lei, total din care: 

 Cheltuieli de personal: 3.663.757 lei; 
 Cheltuieli bunuri şi servicii: 1.441.209 lei; 

 La titlul I plăţile totale pentru cheltuieli cu personalul au fost de 3.663.757. lei,  respectiv 
99,56 % din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, după cum urmează: 
 

- LEI - 

10     CHELTUIELI  DE  PERSONAL 01 3.663.757 

      

  10.01   Cheltuieli cu salariile în bani 02 3.009.437 

    10.01.01 Salarii de bază 03 2.699.906 

  10.01.13 Indemnizaţii de delegare 16 7.476 

    
10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 32 

302.055 

 

 10.03  Contribuții 71 654.320 

  
10.03.01 

Contribuții de asigurări sociale de  
stat 

72 
473.655 

 

  10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 73 14.908 

  
10.03.03 

Contribuții de asigurări sociale de 
sănătate 

74 155.100 

  
10.03.04 

Contribuții pentru asigurările de 
accidente de muncă și boli 
profesionale 

75 4.700 

  
10.03.06 

Contribuții pentru concedii și 
indemnizați 

77 5.957 
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La titlul II Bunuri şi servicii plăţile totale au fost 1.441.209 lei, respectiv 97,50 % din 
creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează: 

TITLUL II  BUNURI 
ȘI SERVICII (cod 
20.01 la 20.30) 

 20 1.441.209 

Bunuri și servicii  
(cod 20.01.01 la 
20.01.30) 

 20.01 758.288 

 Furnituri de birou 20.01.01 4.306 

 Materiale pentru curățenie 20.01.02 24.652 

 Încălzit, iluminat și forța 
motrică 

20.01.03 168.413 

 Apă, canal și salubritate 20.01.04 25.105 

 Carburanți și lubrefianți 20.01.05 29.850 

 Poșta, telecomunicații, 
radio, tv, internet 

20.01.08 37.790 

 Materiale și prestări de 
servicii cu caracter 
funcțional 

20.01.09 251.108 

 Alte bunuri și servicii 
pentru întreținere și 
funcționare 

20.01.30 217.964 

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

20.05 64.606 

 Alte obiecte de inventar 20.05.30 64.606. 

Deplasări, detașări, 
transferări  (cod 
20.06.01+20.06.02) 

 20.06 32.679 

 Deplasări interne, detaşări, 
transferări 

20.06.01 23.621 

 Deplasări în străinătate 20.06.02 9.058 

Cărți, publicații și 
materiale 
documentare 

 20.11 424.884 

Consultanță și 
expertiză 

 20.12 13.856 
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Pregătire 
profesională 

 20.13 13.320 

Protecţia muncii  20.14 3.618 

Alte cheltuieli  (cod 
20.30.01 la 20.30.30) 

 20.30 129.958 

Alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii 

 20.30.30 129.958 

Plăți efectuate în anii 
precedenți și 
recuperate în anul 
2017 

 85.01 -24.739 

- LEI - 

La data de 31.12.2017 rezultatul patrimonial al exerciţiului reprezintă un deficit în valoare 
de 4.737.974  lei, calculat astfel:  

• Total venituri operaţionale  86.623 lei 

• Total cheltuieli operaţionale  3.720.483 lei 

Rezultatul din activitatea operaţională 
(deficit)  

4.737.974 lei 

• Total venituri financiare 0 lei 

• Total cheltuieli financiare 0 lei 

Rezultatul din activitatea extraordinară 
(deficit) 

0 lei  

Rezultatul patrimonial al exerciţiului (deficit)  4.737.974 lei 

 

D.1.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 
 
Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului Denumirea 
proiectului 

Deviz 
estimat 

Deviz realizat 

1 Programe culturale și 
educaționale 

Proiecte mici 1. Tabăra de Creație 
„Axis Libri” 

3.903 2.400

  Proiecte mici 2. Grădina cu Cărți 1.121 970

  Proiecte mici 3. Ziua 
Bibliotecarului – 23 
aprilie 

1.387 800
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Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului Denumirea 
proiectului 

Deviz 
estimat 

Deviz realizat 

  Proiecte mici 4. Ziua Bibliotecii - 
noiembrie 

16.747 2.750

  Proiecte mici 5. Zilele Cărţii pentru 
Copii - iunie 

14.676 2.130

  Proiecte mici 6. Cluburi de vacanţă 
–iunie/ august 

13.774 4.157

  Proiecte mici 7. Salonul Literar 
„Axis Libri“ 

38.270 5.700

  Proiecte medii 8. Manifestări 
culturale, 
microexpoziţii, 
evenimente culturale 
etc. 

47.360 31.247

  
 
 
 

Proiecte mari 9. Festivalul 
Internaţional al Cărții 
„Axis Libri“ 

148.512 22.034 

2 Programe 
investiţionale şi de 
securitatea muncii: 

Proiecte mici 10. Reglementări SSM 
- Serviciu de medicina 
muncii – serviciu 
extern specializat atât 
pentru personalul 
propriu cât și pentru 
personalul de la 
Fundația Andreiana 
Juventus 

5.000 3.270

  Proiecte mici 11. Servicii de  
reevaluare active fixe 
corporale-terenuri si 
cladiri - reevaluare 
active fixe corporale 
fixe-terenuri și clădiri 

0 2.856

  Proiecte mici 12. Reglementări PSI 
– asistență – Întocmire 
documentație PSI – 
serviciu extern 
specializat 

6.500 0 

  Proiecte mici 13. Întreținere 
echipamente birotică - 
Reînnoire 
echipamnete de rețea 
și stații de lucru 

45.000 42.800
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Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului Denumirea 
proiectului 

Deviz 
estimat 

Deviz realizat 

  Proiecte mici 14. Amenajare spațiu 
exterior – studiu de 
fezabilitate și proiect 

20.000 0

  Proiecte mici 15. Menținere 
funcționalitate spații 
existente–studio 
consolidare – 
expertiză tehnică  

66.000 39.720

  Proiecte mici 16. Asistență juridică - 
Consiliere juridică și 
de reprezentare – 
serviciu extern 
specializat 

12.000 12.000

  Proiecte medii 17. Dotări funcționale 
– Achiziție 
autoturisme 

 
 
 

81.000 0

  Proiecte mari 18. Extindere spații de 
bibliotecă- Filiala nr. 5 
– Amenajare spațiu și 
deschidere 

250.000 0

3 Programe ştiinţifice 
şi de dezvoltare 
organizaţională: 

Proiecte mici 19. Ghidul Lives-Ro 0 0

 : Proiecte mici 20. Cartea călătoare 2.000 0

  Proiecte mici 21. Biblioteca Estivală 15.000 6.540

  Proiecte mici 22. Consfătuiri 
bianuale 

10.000 2.150

  Proiecte mari 23. „Pe aripi de 
poveste”, proiect 
finanțat de AFCN  

0 56.736*

4 Programe editoriale Proiecte medii 24.Editare monografii 24.500 0

  Proiecte medii 25.Editare periodice 35.500 0

Total: 4 tipuri de program Total: 
- 19 proiecte mici 
- 4 proiecte medii 
- 2 proiecte mari 

25 proiecte Total: 
 

858.250 lei 

Total: 
 

238.260 
din care fonduri 

atrase 56.736 lei* 
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 * Proiect câștigat, finanțat de AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), valoare 
56.736 lei.  
 ** La aceste costuri nu sunt incluse cheltuielile cu utilitățile și funcționale care sunt de 
502.164,9 lei, precum și cheltuielile cu telefonia în valoare de 33.524,93, în scădere față de anul 
2016. 
 
 

BVAU - Situație cheltuieli telefonie și date 

  2016 2017 

UPC 13599,09 13394,95 

Telecomunicatii CFR 12212,47 12269,4 

Comunicații date-INTERNET 25.811,56 25.664,35 

Telefonie mobilă - Vodafone 8200,46 6037,29 

Telefonie mobilă - Orange 0 1823,29 

Cheltuieli telefonie 8.200,46 7.860,58 

Total cheltuieli 34.012,02 33.524,93 
 
 
 
 

BVAU - Cheltuieli cu utilitățile 
  2017 

Sediu central 459348,23 

Filiala 1 0 

Filiala 2 0 

Filiala 3 0 

Filiala 4 43516,67 

Filiala 5 -în curs de amenajare 0 

Total cheltuieli 
502.164,9 

 
 

D.2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel 

 
Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță 
Perioada evaluată – anul 

2017 
1.  Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – 

cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari (lei) (raportate 
doar la nr. utilizatori direcți plus participanți la 
evenimente culturale) 

15,95 lei 

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) Cofinanțare AFCN 56.736 lei 
3.  Număr de activități specifice 1.692 
4.  Număr de apariții media 385 
5.  Număr de postări în rețeaua social-media 4.258 
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6.  Număr de beneficiari (raportate doar la nr. utilizatori 
direcți plus participanți la evenimente culturale) 

322.162 

7.  Număr de expoziții 911 
8.  Frecvența medie zilnică 1.723 
9.  Număr de vizite în bibliotecă pe zi 2.912 
10.  Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 21.502 
11.  Venituri proprii din alte activități (lei) 13.053 

 
E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligațiilor 

asumate prin proiectul de management 
 Conform legislației speciale de bibliotecă, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” este 
bibliotecă de drept public cu personalitate juridică și funcționează în subordinea Consiliului 
Județean Galați. Potrivit dispozițiilor Art. 28 din Legea Bibliotecilor nr. 334/2002 - Bibliotecile 
judeţene au următoarele atribuţii principale:  

a) colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de informare, 
documentare şi de lectură la nivelul comunităţii judeţene şi organizează Depozitul legal 
local de documente, potrivit legii;  

b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară 
activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi 
activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare; 

c) profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în 
domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi 
serviciilor acestor biblioteci;  

d) elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi 
alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de informare comunitară, 
cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit 
legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente;  

e) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi municipiile 
din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri 
şi adulţi, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Naţională a României. 

 
 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați și-a exprimat prioritățile prin definirea viziunii, 
misiunii și a direcțiilor de acțiune pentru perioada 2016-2019 astfel: 
 

E.1. Viziune 
 În anii viitori va cultiva spiritul de explorare, învățare pe tot parcursul vieții, bucuria de a citi 
și năzuința de informare și cunoaștere a cetățenilor de toate vârstele și pregătire culturală. Ne dorim 
ca Biblioteca noastră să fie instituția unde moștenirea culturală a Galațiului vechi se împletește, în 
mod armonios, cu poveștile oamenilor din Galațiul de azi și din viitor. 

 
Anual și etapă după etapă, pornind de la analiza mediului extern și intern al Bibliotecii, la 

care se adaugă tendințele actuale de dezvoltare impuse de societatea informației putem exprima 
următoarea viziune strategică: 

 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” va anticipa și satisface nevoile publicului țintă. 
Activitatea ei va fi orientată atât spre înțelegerea nevoilor utilizatorilor reali și potențiali, cât 
și spre creșterea gradului de satisfacție a acestora. Studiile ce vor defini acest comportament 
organizațional se vor baza pe cercetare și cooperare directă cu utilizatorii; 

 Biblioteca își va menține și consolida poziția/ locul în mediul concurențial local și național 
dezvoltând servicii, căutarea de spații care să apropie serviciile de utilizatori, în concordanță 
cu așteptările pe care le au clienții actuali și potențiali, crescând calitatea ofertei și mărind 
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gradul de accesibilitate prin utilizarea celor mai avansate tehnologii. Prioritară va fi 
preocuparea constantă pentru construirea unui local nou de bibliotecă care să găzduiască 
colecția de bază a bibliotecii pentru următoarea sută de ani, modernizarea și extinderea 
spațiilor actuale pentru adecvarea ofertelor de servicii moderne; 

 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați își va atinge obiectivele strategice printr-o 
gestionare riguroasă a mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale astfel încât 
rezultatele să fie obținute cu maximum de eficiență și eficacitate; 

 În toate acțiunile sale Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați va intensifica preocuparea 
pentru creșterea calității managementului, promovând excelența, experimentul și inovația. 
Își va menține locul fruntaș în familia de biblioteci din care face parte, își va îmbunătăți 
expertiza în domeniul proiectelor, programelor și cooperării interinstituționale și va menține 
inovația ca principiu al modernizării; 

 La baza progresului bibliotecii în procesul său de continuă modernizare se va situa 
dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului. Pregătirea și perfecționarea 
profesională a tuturor categoriilor de personal de specialitate va fi gândită în așa fel încât să 
poată răspunde cât mai bine cererii de informații din partea utilizatorilor și, de asemenea, să 
dobândească deprinderi foarte bune de operare pe calculator pentru a putea crea bazele de 
date și celelalte produse de informare ale bibliotecii. 
 

E.2. Misiune 
 

 Entitatea noastră, fiind o instituţie de rang judeţean, cu profil enciclopedic al colecţiilor, 
dotată corespunzător modelului bibliotecii cu un înalt grad de modernizare în România, Biblioteca 
poartă un mesaj cultural clar care se adresează, cu mijloace specifice, tuturor locuitorilor din judeţul 
Galaţi şi în mod prioritar celor din oraş, care sunt preocupaţi de informare şi de studiu, care au 
necesităţi de dezvoltare personală sau formare profesională, precum şi cei care sunt implicaţi activ 
în revigorarea comunicării sociale şi a vieţii culturale locale. Biblioteca este percepută în plan local, 
mai mult decât un furnizor de servicii culturale, drept o instituţie cu o imagine puternic pozitivă, 
bazată atât pe moştenirea valorilor tradiţionale, cât şi pe dinamismul ei actual şi pe forţa de 
coagulare a actelor și manifestărilor de cultură în beneficiul gălăţenilor. 
 Asumarea unei implicări tot mai complexe şi mai profunde în viaţa culturală a comunităţii, 
proiectată pe două priorităţi convergente, prima de a atrage în circuitul acţiunilor proprii 
personalităţi culturale de toate categoriile (academicieni, scriitori, editori, critici şi istorici literari, 
artişti, actori, muzicieni etc.) din judeţ şi din ţară, precum şi din diaspora, iar a doua de a angrena 
personalul bibliotecii în manifestările multiple organizate cu aceştia sau cu publicul cititor, a 
adăugat misiunii fundamentale a instituţiei noastre noi dimensiuni integratoare, de asumare a rolului 
şi de gestionare adecvată a notorietăţii şi prestigiului căpătate.   

Pentru îndeplinirea misiunii de către Bibliotecă se conturează următoarele direcţii: 
 Dezvoltarea, diversificarea, menţinerea și îmbunătăţirea calităţii serviciilor de bază şi 

diversificarea acestora către alte grupuri de utilizatori; 
 crearea și educarea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede; 
 redimensionarea comunicării cu publicul cititor şi în primul rând cu abonaţii fideli, cu 

vizarea prioritară a categoriilor mici de vârstă, în sensul abordării prioritare şi consecvente a 
metodelor online, prin care se poate realiza nu numai un schimb rapid şi util de informaţii, 
dar şi o permanentă cunoaştere a preferinţelor, aşteptărilor şi aspiraţiilor beneficiarilor 
noştri; 

 continuarea strategiei de atragere de noi beneficiari prin optimizarea serviciilor şi sporirea 
facilităţilor oferite prin tehnologiile moderne; 

 dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile culturale, de învăţământ şi cu mass-media pe baza 
unor proiecte cu obiective comune în interesul direct al cetăţenilor; 
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 promovarea valorilor culturale locale, a personalităţilor şi a moştenirii spirituale conservată 
în colecţiile proprii în cadrul proiectelor derulate pe plan naţional şi internaţional;  

 facilitarea deprinderii unor abilități de operare pe calculator și de navigare Internet pentru 
diferitele categorii de utilizatori, cu prioritate pentru pensionari; 

 realizarea unui parteneriat cultural model cu Biblioteca Națională a României. îndeosebi în 
domeniul cercetării și a digitizării documentelor; 

 realizarea de schimburi culturale, de parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din ţările 
învecinate; 

 asigurarea vizibilităţii Bibliotecii atât pe plan local, naţional, cât şi internaţional prin ieşiri în 
mass-media şi îndeosebi prin organizarea de manifestări culturale specifice domeniului într-
un mod profesionist; 

 susținerea educației individuale și autodidacte, precum și a celei instituționale, la toate 
nivelurile și la orice vârstă, inclusiv din perspectiva cunoașterii pericolelor antisociale ce 
amenință dezvoltarea liberă și armonioasă a persoanei; 

 dezvoltarea rețelei de biblioteci din județul Galați prin acțiuni specifice de îndrumare și de 
evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare 
profesională. 

 
E.3. Obiective (generale și specifice) 
 

 Pentru anul 2017 managementul instituţiei a avut următoarele obiective generale și 
specifice:  
1. Proiecte mici și medii – pe termen scurt 

1.1. Comunicații și rețea 
- Întreținerea, extinderea și modernizarea sistemului actual de comunicații, achiziția de 

echipamente specifice. 
 
 

1.2. Atelier/ Laborator Legătorie și Restaurare 
- Dotarea Laboratorului de Legătorie existent și înființarea unui compartiment de restaurare 

carte veche). 
1.3. Editură și tipografie 
- Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ înfiinţează în anul 2009 propria editură sub denumirea 

„Axis Libri“ sub egida căreia, după 11 ani de absenţă, reia publicarea Buletinului 
Fundaţiei Urechia şi lansează Revista trimestrială de Cultură: „Axis Libri“. Pentru a 
eficientiza costurile cu tipărirea, Biblioteca intenționează achiziția unui echipament specific 
– mașină tipografică – dispozitiv tip offset. Echipamentul tipografic va fi utilizat și pentru 
elaborarea și tipărirea materialelor necesare promovării serviciilor furnizate de bibliotecă, 
precum și a diverselor formulare utilizate în activitățile specifice zilnice. 

1.4. Echipament videoconferință și sonorizare 
- Pentru derularea evenimentelor organizate de Bibliotecă prin Proiectul de management sunt 

prevăzute achiziția unui sistem pentru organizarea de videoconferință, a unui sistem de 
sonorizare corespunzător și a unei camere video digitale.  

1.5. Întreținere/înnoire echipamente - birotică 
- În serviciile bibliotecii sunt integrate toate operațiunile specifice de bibliotecă și de gestiune 

desfășurându-se cu ajutorul echipamentelor I.T. Aceste stații de lucru, calculatoare de 
birou, laptop-uri, multifuncționale, în mare parte au ieșit din durata de funcționare 
prevăzută de normativele tehnice și contabile astfel încât se impune înlocuirea acestora. 

1.6. Dotări funcționale și transport  
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- Biblioteca deține în dotare 3 (trei) autoturisme achiziționate în 2001, 2007 și 2008 pentru 
care costurile cu exploatarea, datorită gradului de uzură, sunt în creștere. Pentru perioada 
următoare este necesară înnoirea parcului auto cu un autoturism – utilizat pentru deplasarea 
la bibliotecile comunale din județ, biblioteci ce sunt sub îndrumarea metodologică a 
Bibliotecii, precum și la filialele din Republica Moldova și Ucraina.  

o Din punct de vedere al utilităților funcționale pentru 2015-2020 vor fi necesare: 
 - asigurarea unui spor de putere de la rețeaua electrică națională; 
 - reabilitarea/ schimbarea centralei termice; 
 - reparații clădire. 

1.7. Colecții documente 
- Pentru completarea și actualizarea permanentă a colecțiilor de documente este necesară 

alocarea de resurse financiare corespunzătoare. Astfel, pentru o politică de achiziții conform 
cerințelor legale pentru achiziția de carte, periodice curente și documente de colecții speciale 
– carte veche, tablouri etc.  

1.8. Educație și promovare – proiecte culturale și educaționale: 
- Ziua Culturii Naționale – Eminescu – Program de manifestări dedicate marelui poet 

naţional; 
- Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie; 
- Zilele cărţii pentru Copii –  Carnavalul personajelor de poveste - 1 iunie; 
- Cluburile de vacanţă pe timp de vară: Tabăra de Creație „Axis Libri”, Clubul Curioşilor, 

Cafeneaua Culturală, Vacanța Altfel, Clubul BiblioVacanța; 
- Festivalul Internaţional al Cărţii AXIS LIBRI – manifestare de amploare, iniţiată de 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în colaborare cu Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul 
Local Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu 
Național Galați, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos“ și sub 
înaltul patronaj al Ministerului Culturii; 

- Salonul Literar AXIS LIBRI – manifestare cultural-artistică ce îşi propune ca în fiecare zi 
de joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, recitaluri 
de muzică şi poezie etc.; 

- Noaptea în Bibliotecă la Galați – proiect implementat de Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia” (în prima sâmbătă din luna octombrie); 

- Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - (săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – data 
inaugurării Bibliotecii „V.A. Urechia”) și altele de anvergură mai mică. 

 
2. Proiecte mari - pe termen lung și/sau finanțare multianuală 

2.1. Amenajare spațiu exterior 
- În ce priveşte prezervarea obiectivului de patrimoniu (clădire de patrimoniu cod LMI: GL-

II-m-B-03057) în care Biblioteca își desfășoară activitatea se impune amenajarea spațiului 
exterior,  respectiv cei 2339 mp de curte cuprinzând spațiu verde, căi de acces, spațiu de 
parcare și alei prin lucrări de reparații și/sau înlocuire pavaj, alei de acces, refacere spații 
de parcare, iluminat extern și ambiental, dotare cu mobilier de exterior corespunzător 
desfășurării de activități out-door; înlocuire pavaj curte (în prezent - 180 mp), reparații 
și/sau înlocuire gard de împrejmuire. Ţinând cont de faptul că întreg ansamblul străzii 
Mihai Bravu este declarat monument istoric se impune întocmirea unui Proiect de 
arhitectură pentru amenajare spațiu exterior și ulterior execuția lucrărilor propriu-zise. 

2.2 Extinderea rețelei de biblioteci publice din municipiul/județul Galați  
a) Amenajarea, inaugurarea și extinderea Filialei nr. 5 din cartierul Dunărea, una dintre 

zonele de mare aglomerare urbană ale municipiului; 
b) Înființarea a 2 (două) filiale specializate, una în domeniul ecologiei și a doua în domeniul 

medicinei; 
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c) Înființarea a 2 (două) filiale out-door, una în Pădurea Gârboavele și alta la Foișor – pe 
Faleză; 

d) Înființarea unui punct de lucru al Bibliotecii „V.A. Urechia” - minifilială în Cartierul 
„Dimitrie Cantemir”. 

2.3. Alinierea la Agenda Digitală pentru România – TIC în cultură 
a) Optimizarea și eficientizarea serviciilor de bibliotecă la nivel local și la nivel județean prin 

Implementarea Sistemului Integrat de Bibliotecă (ILS) în biblioteca publică la nivelul 
bibliotecilor publice din județul Galați și interconectarea cu sistemul de biblioteci 
școlare și universitare; ca soluție software pentru gestionarea și distribuția colecțiilor 
bibliotecilor clasice și bibliotecilor digitale și pentru asigurarea interconectării cu sistemul 
bibliotecilor publice din județul Galați - TINREAD - Expert. 

b) Dezvoltarea de servicii e-bibliotecă, respectiv utilizarea platformei e-guvernare în 
biblioteca publică, digitizarea patrimoniului, acces la resurse și platforme on-line de 
învățare, utilarea/dotarea bibliotecii publice cu echipamente tip self-service etc. Susținere 
financiară în valoare de minim 300 mii euro; 

c) Înființarea de noi cluburi în bibliotecă. 
2.4. Alinierea la Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului pentru 2014-
2020 
a) Festivalul de carte itinerant „Axis Libri” Galați – Iași - Chișinău – Odessa. Proiectul 

demarat inițial de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” cu Festivalul Național Axis Libri se 
dorește a fi extins și se va intitula sugestiv „AXA CĂRŢII”; uneşte rutele Galaţi-Iași, 
Galaţi–Cahul, Galaţi-Chişinău, Galaţi-Giurgiuleşti, Galaţi–Reni, Galaţi-Ismail și din acest 
an, Galați-Odessa prin desfășurarea de festivaluri de carte și în Chișinău și la Odessa, 
înfiinţarea de noi filiale şi achiziţionarea unui server puternic care să permită susţinerea unei 
baze de date comună, creându-se astfel o platformă de interacţiune între diaspora culturală şi 
ştiinţifică română de peste hotare şi comunitatea de acest tip din România în vederea 
promovării patrimoniului istoric şi cultural naţional; 

b) Dezvoltarea capitalului uman prin intermediul serviciilor noi de bibliotecă – furnizare de 
cursuri și dezvoltarea de competențe prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții; 

c) Imperativul major pentru viitor îl constituie realizarea cu fonduri europene a unei 
Biblioteci Metropolitane/ Regionale în Galaţi, în parcul „Corneliu Coposu” (zona Inelului 
de Rocadă), în perspectivă km zero al Galaţiului, care să deservească utilizatorii din zona 
regională aferentă (Galaţi, Brăila şi Tulcea). 
E.4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 
 
Strategia culturală a managementului Bibliotecii „V.A. Urechia” este centrată pe îndeplinirea 

misiunii asumate prin îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor următoare: 
  
Sarcini realizate pentru atingerea obiectivelor: 

 să se asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului 
instituţiei;  

 să se îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management;  
 să se îndeplinească programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii 

economici şi culturali;  
 să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii 

performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;  
 să selecteze, să angajeze, să promoveze, să premieze, să sancţioneze şi să concedieze 

personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale;  
 să stabilească atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform 

ROF, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de 
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specialitate, aprobate prin fişele de post;  
 să adopte măsuri în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, 

pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare;  

 să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de 
credite;  

 să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul Bibliotecii;  
 să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;  
 să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale;  
 să prezinte angajatorului la termenele prevăzute, sau ori de câte ori este necesar, situaţia 

economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor din 
proiectul şi contractul de management;  

 să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în 
instituţie;  

 să stabilească măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a 
normelor de securitate a muncii; 

 îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în 
conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile ordonatorului principal de credite al 
Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în 
reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;  

 transmiterea către Consiliul Judeţean Galaţi conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de 
urgenţă, Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015, a rapoartelor de activitate şi a tuturor 
comunicărilor necesare. 

 În perioada de raportare Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a realizat mai multe tipuri 
de programe, acestea având continuitate şi putând fi grupate astfel:  

 Programe culturale şi educaţionale; 
 Programe de investiţii; 
 Programe ştiinţifice şi de dezvoltare organizaţională; 
 Programe editoriale. 

  Pe întreaga perioadă de aplicare a acestui proiect de management, programele menţionate 
mai sus au fost continuate şi dezvoltate astfel încât să facă faţă exigenţelor proprii precum și ale 
beneficiarilor instituţiei şi ale membrilor comunităţii locale. 
Obiective (pe termen mediu și lung), realizate: 

- Continuarea desfășurării ediţiilor Festivalului Internaţional al Cărţii „Axis Libri” sub 
patronajul Ministerului Culturii astfel încât, această manifestare culturală să poată avea o extensie 
internaţională; 

- Identificarea unor soluţii financiare pentru continuarea activităţii de expertizare și evaluare 
a documentelor din cadrul colecţiilor speciale, în scopul stabilirii valorii reale de patrimoniu a 
acestora (în curs de realizare); 

- Elaborarea unui Program local pentru digitizarea documentelor potenţiale a fi cu valoare 
de patrimoniu naţional, deţinute de bibliotecă, realizabil odată cu achiziţia şi implementarea noului 
sistem integrat de bibliotecă TINREAD (în curs de realizare); 

- Perfecționarea Softului performant de bibliotecă (TINREAD), absolut necesar îndeplinirii 
principalelor obiective ale instituţiei: creșterea calităţii și cantităţii informaţiei pusă la dispoziţia 
utilizatorilor într-un timp cât mai scurt, dezvoltarea și diversificarea serviciilor de informare oferite 
de către bibliotecă, creșterea numărului de utilizatori și a eficienţei activităţilor de bibliotecă, 
realizarea unei baze de date bibliografice proprii cu posibilitatea conectării la o reţea naţională sau 
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internaţională, integrarea bibliotecii în dinamica circuitului mondial al informaţiei, vizibilitatea și 
fiabilitatea catalogului online. Programul va putea crea o oportunitate pentru bibliotecă de a 
participa în calitate de partener/beneficiar în proiecte de digitizare a presei locale şi a documentelor 
vechi şi rare deţinute în fondurile bibliotecii – unele dintre acestea unice în lume; 

- Obţinerea resurselor financiare necesare asigurării ritmicităţii achiziţiei curente și 
retrospective de documente de bibliotecă, având în vedere caracterul enciclopedic al bibliotecii 
publice și ţinând cont de categoriile de utilizatori și de vârsta acestora, după cum urmează: 
bibliografie recomandată pentru elevi și studenţi, bibliografie pentru specialiști pe diverse domenii, 
bibliografie pentru cercetători etc.; 

- Conservarea memoriei locale prin obţinerea fondurilor necesare susţinerii achiziţionării 
abonamentelor la presa locală și naţională; 

- Funcționarea Centrului Regional de Formare Profesională al Bibliotecii Judeţene „V.A. 
Urechia” la un standard superior de performanță; 

- Obţinerea resurselor financiare în vederea înfiinţării Filialei „Hortensia Papadat-
Bengescu” a Bibliotecii „V.A Urechia” în cartierul Dunărea. Scopul acesteia este de a oferi accesul 
la informaţie, lectură, documentare şi studiu, la resurse şi servicii relevante, educaţie şi instruire 
unui număr de aproximativ 40 de mii de locuitori, la care se adaugă efectivele de elevi care 
frecventează liceele şi şcolile gimnaziale existente în împrejurimi (în curs de realizare); 

- Înfiinţarea unei Filiale a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi la Odessa, în 
Ucraina, pentru dezvoltarea și cultivarea limbii române în spaţiile românești din străinătate și a 
operelor celor mai reprezentativi scriitori naţionali – (în curs de realizare); 

- Obţinerea fondurilor financiare necesare pentru înfiinţarea unei Filiale în diaspora română 
din Serbia, în vederea întăririi relaţiilor interculturale dintre cele două categorii de populaţii; 

- Obţinerea resurselor financiare pentru construirea unei Biblioteci Metropolitane în Galaţi, 
în Parcul „Corneliu Coposu” (zona Inelului de Rocadă), care să ofere posibilitatea deservirii atât a 
utilizatorilor din Galaţi, cât şi a celor din Brăila şi Tulcea, cu săli de lectură, de conferinţă şi alte 
spaţii anexe, care să găzduiască și Filiala Galaţi a Uniunii Scriitorilor din România, Societatea 
Scriitorilor „Costache Negri”, Societatea Jurnaliştilor din Galaţi, spaţii ce vor putea fi folosite 
pentru organizarea de expoziţii, cafenele, librării şi depozite care vor adăposti colecţiile bibliotecii 
(pe termen lung). 

 
E.5. Strategie și plan de marketing 
 
Modalitățile cele mai frecvente de promovare a activităţilor bibliotecii au constat în 

realizarea de afişe promoţionale, flyere, materiale informative, care au subliniat locul şi ora 
desfăşurării manifestării, dar care, în acelaşi timp, s-au constituit în materiale informative de bază. 
În cazul omagierii unor personalităţi, materialele informative au cuprins date referitoare la biografia 
acestora, la principalele momente din carieră, contribuţia la dezvoltarea domeniului de activitate 
reprezentativ. 

După felul în care aceste materiale au fost valorificate putem aminti mai multe canale de 
promovare a imaginii publice a Bibliotecii Judeţene şi a atragerii publicului spre lectură: 

 oferirea unor flyere sau mini-materiale informative pe durata unei zile sau a mai multor zile 
tuturor utilizatorilor care frecventează biblioteca într-o anumită perioadă; 

 afişarea în locuri cât mai vizibile a anunţurilor, afişelor şi invitaţiilor la acţiunile Bibliotecii; 
 organizarea unor conferinţe de presă; 
 publicarea în presa locală a unor date referitoare la activităţile care urmează să aibă loc la 

bibliotecă sau a unor cronici post-eveniment; 
 valorificarea paginii web a bibliotecii - www.bvau.ro - pentru informarea comunităţii în 

legătură cu evenimente importante din bibliotecă, modificări de program de lucru sau alte 
tipuri de informaţii; 
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 utilizarea blogului Bibliotecii și a blogurilor secțiilor, precum şi a contului de Facebook a 
instituției; 

 intervenţii/ apariții la radio, în cadrul cărora s-au discutat proiectele Bibliotecii; 
 emisiuni televizate, dedicate bibliotecii, altele în afara interviurilor ocazionale; 
 organizarea unor vizite colective la bibliotecă în cadrul săptămânii „Şcoala altfel”; 
 campanii de informare şi conştientizare a rolului bibliotecii a serviciilor oferite organizate în 

şcoli şi licee din municipiu; 
 acordarea unor diplome onorifice de excelență. 

 
E.6. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi 

descrierea fiecărui program  
 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat în anul 2017 un total de 1.692 manifestări 

culturale, cu 31 mai mult față de anul 2016 (1.661 manifestări culturale) prin forţe proprii sau în 
colaborare cu diferite organizaţii. Dintre acestea 911 au fost expoziții tematice. Evenimentele au 
fost organizate atât la sediul central, la filiale cât şi în spaţii non-formale (Vezi Anexa nr. 5).  
 La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de 
311.062 persoane, cu 43.508 persoane mai mult față de anul 2016 (267.554 persoane) la care se 
adaugă 864.804 vizitatori direcţi la Bibliotecă şi Filiale. Numai în cadrul Târgului de carte și 
Festivalului Internațional al Cărții „Axis Libri” se constată, de la an la an, o creștere semnificativă 
a publicului participant: în anul 2014 – 35.000 participanți, în anul 2015 – 43.200 participanți, în 
anul 2016 – 45.000 participanți iar în anul 2017 – 52.500 participanți. 

 
E.7. Proiecte din cadrul programelor în cadrul programelor se regăsesc în activităţile şi 

proiectele menţionate anterior, în lucrare în cadrul punctului B.1.2. 
 
E.8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management 
- organizarea de activități culturale de amploare pentru a marca Centenarul Marii Uniri; 
- se urmărește, în continuare, încurajarea donațiilor de fonduri private de documente ale 

intelectualilor locali, în vederea salvării, conservării și studierii patrimoniului local. Biblioteca își 
asumă astfel un rol activ în afirmarea tradițiilor și valorilor locale; 

- organizarea pe timpul verii a cluburilor de vacanţă (iulie – septembrie) 
- organizarea de cursuri de învăţare a limbilor străine. 
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F. Previzionarea evoluției economico-finaciare a instituției, cu o estimare a resurselor 
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi 
atrase din alte surse 

 
F.1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare  
 
Proiect de buget pentru anul 2018 
 

Denumire indicator CLASIFICAȚIE 
BUGETARĂ 

Propuneri 2018 

Total  6.439 

Total cheltuieli curente 01 5.705 

Cheltuieli personal 10 4.170 

Salarii 10.01 3.890 

Salarii bază 10.01.01 3.550 

Indemnizații delegare 10.01.13 10 

Alte venituri salariale 10.01.30 330 

Alte cheltuieli salariale în 
natura 

10.02 130 

Tichete de vacanta 10.02.06 130 

Contribuții 10.03 150 

CAS 10.03.01 41 

 Cont. ajutor. șomaj 10.03.02 2 

CASS 10.03.03 14 

Cont ac.  și boli prof. 10.03.04 1 

Cont CM și  ind. 10.03.06 2 

Cont fondul de garantare pentru 
plata creanțelor salariale 

10.03.07 90 

Cheltuieli materiale 20 1.455 

Bunuri și servicii 20.01 769 

Furnituri de birou 20.01.01 4 
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Denumire indicator CLASIFICAȚIE 
BUGETARĂ 

Propuneri 2018 

Materiale pentru curățenie 20.01.02 30 

Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 190 

Apă, canal, salubritate 20.01.04 26 

Carburanți 20.01.05 30 

Poștă, telecomunicații 20.01.08 39 

Materiale și prest.  serv cu 
caracter funcțional 

20.01.09 250 

Alte bunuri și servicii 20.01.30 200 

Reparații curente 20.02 20 

Bunuri de natura obiectelor de 
inventar 

20.05 35 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 35 

Deplasări, detașări 20.06 36 

Deplasări interne 20.06.01 26 

Deplasări în străinătate 20.06.02 10 

Cărți, publicații 20.11 425 

Consultanță și expertiză 20.12 20 

Pregătire profesională 20.13 20 

Protecția muncii 20.14 10 

Alte cheltuieli 20.30 120 

Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii d.c. 

20.30.30 120 

Proiecte culturale 20.30.30  120 

Alte cheltuieli 59 80 

Sume aferente persoanelor cu 
handicap neincadrate 

59.40 80 

Cheltuieli capital 70 734 
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Denumire indicator CLASIFICAȚIE 
BUGETARĂ 

Propuneri 2018 

Active nefinanciare 71.01 673 

Mașini, echipamente și mijloace 
transport 

71.01.02 149 

Alte active fixe 71.01.30 524 

Reparații capitale 71.03 61 

 
F2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 
Pentru anul 2018, estimăm un număr de utilizatori activi în jurul a 15.000, nr. de participanți 

la activitățile culturale ale Bibliotecii de cca 315.000 și în jur de 900.000 utilizatori direcți la 
Bibliotecă şi Filiale. 

 
F.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelație cu 

subvenția/ alocația primită: 
 Datele comparative pentru perioada raportată și în funcţie de proiect se regăsesc în Anexa nr. 
8 - Listă programe - proiecte propuse/realizate. 

Față de cele menționate în Raportul de evaluare mai sunt acțiuni, activități și manifestări 
care se regăsesc atât pe site-ul Bibliotecii, precum și în publicațiile proprii și în Anuarul 
evenimentelor culturale pe anul 2018. 

 
 
 
Galaţi,  
15.02.2018 

        Prof. dr. Zanfir ILIE, 
Manager /Director al Bibliotecii „V.A. Urechia” - Galați 



 

 

Anexe 

 

Anexa nr. 1 – Organigrama Bibliotecii „V.A. Urechia” conform Hotărârii Consiliului 

Județean Galați nr. 64 / 28.04.2016 și Statul de funcții conform Hotărârii Consiliului 

Județean Galați nr. 97 / 26.05.2017 

 

Anexa nr. 2 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii „V.A. Urechia” 

conform Hotărârii Consiliului Județului Galați nr. 113 / 31.07.2014 

 

Anexa nr. 3 – Chestionar privind satisfacţia utilizatorilor 

 

Anexa nr. 4 – Chestionar evaluare Festivalul Internaţional al Cărţii „Axis Libri” 2017 

 

Anexa nr. 5 – Listă activităţi desfăşurate la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în anul 

2017 

 

Anexa nr. 6 – Listă programe-proiecte realizate între anul 2017 

 

Anexa nr. 7 – Dispoziţiile interne emise de director/manager în anul 2017 

 

Anexa nr. 8 – Listă programe-proiecte propuse/realizate în anul 2017 

 

Anexa nr. 9 – Dosarul info-documentar cu privire la reflectarea în presă a activităţii 

Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” pe anul 2017 



 

 



61BLlOTEc:t."V.A. URECHIA"I Nr J~t.t~~..
~o\. luna ...... 915 zlua ~'k

Consillul Judejean Galati;
Avllnd in vedere expunerea de motive a Inlliatorului;
Avlind Tn vedere raportul de specialltate comun al dlrcctiilor de speclalJtate ~i al

Servloiulul de management· al resurselor umane, sanatate ~I securitate in moncs §I
\ aslgurarea callUltll din cadrul aparatului de speclalltafe al Conslliulul Judelean Galati;

Avand tn vedere rapoartele de avizare Comislilor de speclalltate nr. 1, 4 §I 5 ale
Conslflului Judetean Galati;

Av!nd in vedere adresa Blbllotecli .V. A. Urechla" Galati nr. 1002/23.03.2016,
Inreglstrata la Conslllul Judstean Galatlla nr. 2614/23.03.2016;

Aviind in vedere prevederlle art. 44 alln. (4) din Legea nr. 334/2002 - Legea
blbllotecllor, republicatA, cu modlficl!r11e§I compleh~r1leulterloare; ,

Avand Tn vedere prevederile art. 91 alln. (2) m. c), olin. (6) lit. a) pet, 4 din Legea nr.
216/2001 pr1vind admlnistra~a publica local}~, republlcata. cu modlficar1le ~I completarlle
ulterloare;

Tn bsza prevederilor art. 97 alln. (1) din Legea nr. 215/2001 privind admlnistratla
publica locata, republloata, cu modlflc!lrlle §I completilrlle ulterloare;

HOTA.RA.STE:

( Art.1. Sa aprobl! organlgrama §I statuI de (unelll ale Blbllolecll ..V. A. Urechla" Galali
conform anexelor, parte Integrantll din prezenta hotl!nire.

Art.2. (1) Prezenta hotarare se va comunlca Directlel Economla ~I Flnanle,
Serviciulul de management al resurselor umane, slinatate f}i securitate in muncii ~i
asigurarea calltali1 din cadrul aparatului de spec1alilate al Consillului Judetean Gala~ §I
Blbllotecll "V. A. Urechla" Galati.

(2) Blblioteca "V. A. Urechla" Galati ducerea la indeplinlre a
pravederilor prezentei hotarari.

SIlRUSS~/ciU
~~~

Anexa  nr. 1
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· B18L10TECA "V.A. URECHIA·'
I GALATI

Nr.• '••~~&...~..:"' ""
20 .t.~una .....9.~ zlua .

HOTARAREA Nr. g~
din 2r.' NJG:t,° 2017

jir.il,iinrkitlcii;lilicarea'$'f8'f.ilriJfde.!JilHii'ik.;iHBliilirftiicjf iW:'A}~t!J~cRia.~~Gaia~i·.. .'t.,I;:;_==l....._- _, r-.~.~_,W'.,!).~ ~~~ .... IC..._J.!.._.: .....~:_.... JI._A_,........_...__ ." .... IJ .... ,
Initiator: Presedlntele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea;
Numarul de inregistrare ~i data depunerii proiectului: b~c J t2:j( .2017

Consiliul Judetean Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
Avand in vedere raportul de specialitate cornun al directiilor de specialitate 9i al

Serviciului de management al resurselor umane, sanatate §i securitate In munca §i
asigurarea calita1ii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Galati;

Avand In vedere rapoartele de avizare ComisiiJor de specialitate nr. 1 §i 4 ale
Consiliului Judetean Galati;

Avand in vedere adresa Bibliotecii nV, A. Urechia" Galati nr. 10104.01.2017,
Inregistrata la Consiliul Judetean Galati la nr. 660/10.01.2017;

Avand In vedere prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 334/2002 _ Legea
bibliotecilor, republicata, cu rnoditicarlle §i cornpletarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 91 aiin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pet. 4 din Legea nr.
21S/2001 privind adminislratia publica locala, republicata. cu moditicarile §i cornpletarile
ulterioare;

in baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modiflcarile ~icornptetarile ulterioare;

HOT ARA~TE:

~se aproba modificarea statului de functii al Bibliotecii !IV. A. Urechia" Galati
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

~------------------ -----_.-
\ ~:'ftl.Prezenta hotarare se va comunica Bibliotecii "V. A. Urechia" Galati care

raspune:re--deducerea la Tndeplinire a prevederilor acesteia.

SF.c-cr-.ru;·.nCP,ASTAzl: (.. C. <'1- Lo!1-
SECRETARJUDEI
PAULPU~~:~.\!\.,~ ... U I

I::'WOU Sl1Derioarede soecialitatel



.. ,., ~ ~/:.;r-~ J _. •• ) ----- ;--._- - -..----.-- "_-_ - .-_---r-Nr: - . Functia de exec1iti~~:~ "fuiic(ia cte-. r Nlvei Nr. Studii
crt. gradul/treapta prdf~~p!iala----:'~dh.ducere studil posturi
0 1 -,...:i': ~ :1:\: ~ ~t'"''''' 2 I 3 4 5

.-._--_
_. --- --_. - - -- "'>"=,,_.,,a-~ . - . .. - .- -- - ---._- -

L CONDUCERE 3

1 BIBLIOTECAR IA DIRECTOR S 1 iStudii supertoare de specialitate
2 BIBLIOTECAR IA DIRECTOR S 1 Siudij superioare de speclalltate

lADJ.
3 ECONOMIST IA ICONTABIL S 1 Studii superioare economice

I$EF
I. SERVICIUl RESURSE UMANE. ASISTENTA DE SPECIALITATE.

ORGANIZAREA MUNCII 8
4 BIBLI€>TECAR IA :SEF SERVICIU S 1 !Studii superioare de specialitate

Secretariat, arhiva: 1
5 REFERENT DE SPECIALITATE II ~ S 1 Studii superioare de specialltate

~dministrativ-gospod~resc: 2
6 !Administrator I ~ I\i1 I 1 IStudli medii
7 lSofer I M.G 1 IStudii medii/generale

Compartiment Marketing. Proiecte. Programe. Editare §i promovare' 4
8 BIBLIOTECAR IA S 1 Sludii superioare de specialltate
9 BIBLIOTECAR IA S 1 Sludii superioare de specialitale
10 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii su~erioare de speciaJltale
11 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii sucerlcare de specialitate .

III, SERVICIUL RELATII CU PUBlICUL 13
12 BIBLIOTECAR IA ISEF SERVICIU S 1 IStudii suoerioare de specialitate

CompartimentuJ Imprumul 18domiciliu pentru adulti: 6
13 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialitate
14 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialilate
15 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialilate
16 BIBLIOTECAR JA S 1 Studii superioare de specialitate
17 BfBLlOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialltate
18 MANUITOR CARTE M,G 1 ~tudii medii, generale

Compartimentullmprumut la domici/iu pentru copii: 6
19 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialitate
20 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialitate
21 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioars de specialltate
22 BIBLIOTECAR IA - M 1 tudii medii de specialitate
23 BIBLIOTECAR II l- S 1 tudi; superioare de specialitate

; 24 MANUITOR CARTE M.G 1 ~tudii medii generale
'IV. SERVICIUL SAll DE lECTURA 8

25 BIBlIOTECAR IA ISEF SERVICIU S 1 Studii superioare de specialitate
sali de Jectura §i depozile generale: 5

26 IBIBUOTECAR IA S 1 Studii suoerloare de specialitate
27 BIBLIOTECAR IA - S 1 Studii superioare de specialilate
28 IBIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialitate
29 BIBLIOTECAR IA M 1 ludii medii de specialitate
30 [MANUITOR CARTE M,G 1 Studii medii, generale

Multimedia: 2
31 BIBLIOTECAR IA ~ S 1 !Studii superioare de specialitate
32 BIBLIOTECAR II l- S 1 !Studii superioare lif'> ;.... itale

V. SERVICIUL DEZVOLTAREA. EViDENTA ~I 13 ICONFOKIVI~
PRElUCRAREA COLECTlILOR . ORIGINAL ~

33 BIBLlOTECAR IA I$EF SERVICIU S 1 IStudii su~ioare de sp~alitate
Biroul Completare,achiz;(ii. Evidenla co/ecyilor: 6 /rlK- BIBLIOTECAR IA I$EF BIROU S 1 .6tudii superioare qe s~ecialitate

IBIBLlOTECAR lA --l- S 1 ,Studii superloara'de spE':cialitate





Nr.
posturi

4
1
1

I 1,76 BIBLIOTECAR IA \ ":~S'':-/'''" .~/" .r M Studii medii de specialitate
77 MANUITOR CARTE ·'·~''F!Jk ~:::;_'('\';::'.r-' M,G, 1 Studii medii,_generale ,

Filiala nr. 2: ~""....,::.:.~:..:-,.........' 7
78 IBIBLIOTECAR IA S 1 Studii sl!Q_erioarede specialitate

1--.!.7..:::.9-F!B:.:..::'B;:.:L:;;..IO~T~E~C;_;A,=,R_:.:...,IA.:..__--!i. +-__::S~+-_1 Studii superioare de specialitate
80 !BIBLIOTECAR IA S 1 §tudii sU_Q_erioarede specialitale
81 BIBLIOTECAR IA S 1 IStudii sU_Q_erioarede specialitate
82 BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare de specialitate
83 BIBLIOTECAR II - S 1 Studii superioare de soecialitate
84 MANtJ'ITOR CARTE M,G 1 Studii medii._generafe

Filiata nr. 3:
85 BIBLIOTECAR IA S

Filiata nr. 4:
86 BIBLIOTECAR IA S
87 BIBLIOTECAR IA _

M
Filiata nr. 5

88 BIBLIOTECAR JA ~ S
89 BIBLIOTECAR JA _ S

1
1 Studii sl!f!erioare de specialitate
2
1 Studii superioare de speclaliiale
1 §tudii medii de specialitate
2
1 §tudii sUQ_erioare de specialilate I
1 !Studii sl!Q_erioarede specialitate I

: I



aoMAt{ra

"Y,
'";l5f,y. d.l' ,{l?

lnitiator: Preledintele Consiliului Judetului Galali, Nicolae Dobrovici Bacalbaga;

Consiliul Judetului Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
Avand in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor de specialitate gi at

Serviciului de management al resurselor umane, sdndtate gi securitate in munci gi
asigurarea calitetii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere rapoa(ele de avizare Comtsiilor de specialitate nr. + !i S ate
Consiliului Judetului calati;

Avand in vedere adresa nr. 2775115.07.2014 a Bibliotecii Judelene ,,V. A. Urechia,,
Galali, inregistrate la Consiliul Judetutui catati ta nr. 62OOt1S.O7.2014:

Avand in vedere prevederile art. 2 atin. (2), an.27 atin. (2) Si art. 63 atin. (1) din
Legea bibliotecilor nr. 33412002, republicatd, cu modificiirile gi completdrile ulterioare;

Avand in vedere prevederite art. 91 atin. (t) tit. a) qi d), atin. (5) tit. a) pct. 4 din
Legea nr. 2'l5l2OO1 ptivind administratia publica locald, republicata, cu modificarile gi
completerile ulterioare,

in baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea ff.21Sl2OOj privind administratia
publicd locala, republicata, cu modificdrile gi compbterile ulterioare,

norAnAgrn:
AILL Se aproba Regulamentul de organizare Si functionare al Bibliotecii Judetene

,,V. A. Urechia" Galati, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Numdrul de inregistrare 9i data depunerii cluluii t12tfl I A AL.2014

Art.2. Prezenta hoErare se va comun rviciului de ement al
umane, sdnetate gi securitate in munce din ratului specialitate al
Judetului Galati Si Bibliotecii Judetene,,V. " Gar

PR $ED

Nicol b Dobrov

C ofltrasemneq zd uentru legalitat e
Secretarul Judefului,

resurselor
Consiliului

Par, P(Scas

.=,\\^

sE coMUNrcA AsrAzr / -,( d,,/l/
SECREIARJUDET^ \
erur eu$crg \_

-lll:4)

W

Anexa nr. 2



PREgEDINTE,

Q,ffiD
GANIZARE SI FUNCTIONARE
NE ,,V. A. URECHTA" GALATT

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.l. Biblioteca JudeteanS ,,V.A. Urechia" este institulie publicd infiintatS in anul
'1889 prin Decret regal nr. 3382 din 7 decembrie 1889.

Art.2. Biblioteca Judeteand,,V.A. Urechia", institutie publice cutura16 non-profit,
functioneazd ca institutie publicd sub autoritatea Consiliului Judetului Galati, care-i asigure
baza materialS $i resursele financiare necesare, potrivit standardelor prevazute de Legea
bibliotecilor (Legea fi.33412002, republicatd, cu modificarile 9i completdrile ulterioare).

Art.3. Biblioteca Judeteand ,,V.A. Urechia" functioneaze respectend normele,
instructiunile Si metodologiile in vigoare.

Art.4. Biblioteca Judeteand ,,V.A. Urechia", institutie judeteand cu personalitate
juridice, firme Si sigiliu propriu, are sediul in Galati, str. Mihai Bravu, nr. 16 gi indeplinegte
gi functia de bibliotecd publice pentru municipiul Galati.

Art.s. ('l) Biblioteca Judeleand ,,V.A. Urechia" este bibliotecd cu profil enciclopedic
in slujba comunitetii judetene, permitand accesul nelimitat gi gratuit la colectii, baze de
date 9i la alte surse proprii de informatii.

(2) Biblioteca asigura egalitatea accesului la informalii Si la documentele necesare
informerii, educatiei permanente, petrecerii timpului liber Si dezvolt5rii personalitetii
utilizatorilor, fere deosebire de statut social ori economic, varsta, sex, apartenent6 politicd,
religioase ori etnicd.

Art.6. Biblioteca Judeteane ,,V.A. Urechia" nu poate fi desfiintate decat in cazul
desfiintarii autoritatii care a infiintat-o Si a prelu6rii patrimoniului de c6tre o altd bibliotecd
publicd de drept public.

Art.7. ('l) Biblioteca Judeteane ,V.A. Urechia" poate fi finantata de catre Consiliul
Local al Municipiului Galali pentru programe culturale, editare cd4i, festivaluri (targun) de
carte, lucreri de investitii Si cheltuieli materiale;

(2) Biblioteca Judeteani ,V.A. Urechia" poate fi finanlate Si de alte persoane
juridice de drept public sau privat, precum gi de persoane fizice, prin donatii, sponsorizeri
sau alte surse legale de venituri.

Art.8. (1) Biblioteca Judeteane ,V.A. Urechia" ofera utilizatorilor sei persoane
juridice sau persoane fizice, in conditiile legii, cu aprobarea Consiliului Judelului Galati,
servicii pe baza de tarife;

(2) Serviciile pe baze de tarife constau in: inchirieri temporare de spalii cu / fArd
echipamente specifice pentru organizare de cursuri, seminarii, evenimente socio-culturale,
tehnoredactare, copiere gi multiplicare de documente (indiferent de tipul de suport),
compensatia de intarziere a imprumutului, navigare pe internet peste limita de timp
acordate gratuit, spiralare gi legare de documente, expertiza de specialitate in domeniul
conservarii documentelor, aplicarea de tratamente gi igienizare a documentelor tip carte,
difuzarea unor materiale, documente Si publicatii editate de Brblioteca, cursuri de
perfectionare profesionald, recuperarea valorii pagubelor produse de cStre utilizatori gi din
alte activit5ti in conditiile legii.

Art.g. Fondurile extrabugetare constituite din tarifele percepute conform art. 7, art. 8
din prezentul Regulament gi conform art.67 din Legea bibliotecilor r6man la dispozitia
Bibliotecii Judetene fiind folosite, dupe caz, pentru asigurarea necesarului de materiale
consumabile, amenajarea spatiilor de bibliotecd, dezvollarea colectiilor de documente,
modernizarea Si automatizarea serviciilor de bibliotecd gi / sau pentru derularea activitatilor
prevazute la art. 8 alin. (5,6) din Legea bibliotecilor, iar disponibilul financiar provenit din
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aceste su
destinalie.

9r exrs reporteazd in anul urm6tor cu

SUBSIS BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDETUL GALATI

Art.10. Subsistemul bibliotecilor publice din judetul Galati se constituie din
totalitatea bibliotecilor pubiice de drept public precum 9i din totalitatea bibliotecilor publice
de drept privat 9i face parte din subsistemul bibliotecilor publice care este parte a
sistemului national de biblioteci, sistem integrat sistemului informational national.

Art.11 Din reteaua bibliotecilor publice de drept public din judetul Galati fac parte:
a) Biblioteca Judeteana,,V.A. Urechia"
b) Biblioteca Municipale ,,$tefan Petic6" Tecuci
c) Bibliotecile oregene$ti din Tg. Bujor gi BereSti
d) Bibliotecile comunale din judelul Gala(i.
Art.12. Biblioteca Judeteani ,V.A. Urechia" coordoneaza 9i indrumd metodologic

bibliotecile publice din Municipiul Tecuci, oragele gi comunele judelului Galati.
Art.13. Activitatea Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia" se structureaze Si se

dimensioneaz5 raportat la populalia gi necesitatile comuniteti municipiului Galali iar din
2009 coordoneaze $i serviciile publice care tin de Proiectul ,,Biblionet - lumea in biblioteca
mea."

Art.14. Biblioteca Judeteane,,V.A. Urechia" indeplinind gi funclia de bibliotece
publicd pentru municipiul Galati poate fi finantata 9i de c6tre Consiliul Municipal Galati
pentru programe culturale, lucrdri de investilii gi cheltuieli materiale pentru Festivalul
National de carte, cet gi pentru editarea de lucrdri care evidentiaza personalitelile culturale
geletene.

CAPITOLUL III
ATRTBUT gt ACTtVtTATt SpECtFtCE

Art.'15. Biblioteca Judeleane,,V.A. Urechia", institutie de culturd, componenta a
sistemului informalional national, indeplinegte, corespunzetor nivelului de organizare,
resurselor alocate qi cerintelor comunit6lii judetene, utmeloarcle alibutiii
a) constituie, otganizeazd, prelucreaze, conserve gi pune la dispozitia utilizalorilor colectii
reprezentative de documente de bibliotecii;
b) asigur5 servicii de lectur5 $i studiu prin selile de ledure sau imprumutul la domiciliu a
documentelor de bibliotece,
c) asigure servicii de informare comunitard, documentare, lectura gi educatie permanente;
d) achizilioneaze, constituie Si dezvofta baze de date, organizeaze cataloage gi alte
instrumente de comunicare a colectiilor, in sistem clasic ai/sau automatizat, formeaze gi
indrumd utilizatoriiin folosirea acestor surse de informarei
e) editeaza bibliografia locale sau o conservd in baza de date;
f) faciliteaza accesul utilizatorilor gi la alte colectii sau baze de date, prin imprumut
interbibliotecar ori prin accesare gi comunicare la dislanta;
g) initiaze, otganizeazd sau colaboreaze la programe gi acliuni de diversificare,
modernizare gi automatizare a serviciilor de bibliotece, de valorificare a colectiilor de
documente gi a traditiilor culturale, de animalie culturalS 9i de educatie permanentd;
h) efectueaza, in scopul valorificerii colectiilor, studii gi cerceteri in domeniul
biblioteconomiei, gtiintelor informirii 9i al sociologiei lecturii, organizeaz5 reuniuni gtiintifice
de profil, redacteaze $i editeaza produse culturale necesare membrilor comunitdtii;
i) indeplineste functia de depozit legal pentru Judetul Galati, organizand depozitul legal din
documentele de biblioteca (carli, periodice, alte documente grafice Si audio-vizuale)

SECBETANUL JUOETULUI
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i)i eqte peri a activitatii bibliotecii (de reguld, anual).
i cerintelor ce-i revin, Biblioteca Judeleana

,,V.A. Ui'rechia", c0ri6rm art. 15,-Iea&baA, in principal, utmdloarcle activfteti specificei
a) completarea furentd gi retrospectivd a colectiilor care sA asigure conditii optime de
informare, documentare gi lectura la nivelul comunitatii servite; acest proces realizandu-se
prin achizitii, donatii, schimb interbibliotecar, transfer qi prin alte surse legale;
b) evidenta biblioteconomica primara qi individuale a documentelor din colectii, in sistem
traditional 9i automatizat, cu respectarea standardelor in vigoare;
c) prelucrarea biblioteconomica a documentelor din colectii, cu respectarea normelor
tehnice de specialitate;
d) realizarea de operatiuni de imprumut a documentelor de bibliotece pentru studiu,
informare qi lecture la domiciliu sau in siili de lecturd;
e) organizarea unui sistem propriu de cataloage care se permitd identificarea lucrarilor
solicitate;
f) participarea la intocmirea de cataloage colective locale, nalionale sau internationale;
g) completarea, organizarea, prelucrarea gi conservarea bunurilor culturale de patrimoniu
ale Bibliotecii, pentru constituirea colectiilor speciale, precum 9i a celor care fac parte din
depozitul legal;
h) elaborarea Si editarea de lucrdri bibliografice gi documentare la cererea utilizatorilor sau
potrivit domeniilor de interes gi temelor de cercetare stabilite de conducerea Bibliotecii
pentru valorificarea colectiilor, cum ar fi: bibliografii tematice, bibliografii locale,
biobibliografii, dictionare biobibliografice locale, volume cuprinzand lucrerile sesiunilor
gtiintifice ale bibliotecii, cercetdri bibliografice 9i documentare cu caracter cultural-istoric,
de sociologie a lecturii Si ci4ii etc., precum gi publicatii seriale care se valorifice experienta
Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia";
i) asigurarea pentru utilizatori a conditiilor optime pentru studiu 9i informare, in spatii cu
aceaste destinatie;
j) asigurarea, pentru satisfacerea unor interese de studiu gi informare, a imprumutului
interbibliotecar, in conformitate cu prevederile legale;
k) eliminarea periodica din colectii, cu respectarea prevederilor legale, a publicatiilor uzate
moral sau fizic;
l) efectuarea de activitati de igienizare a spatiilor de bibliotece 9i de asigurare a conditiilor
microclimatice de conservare a colectiilor, precum 9i conditiile de protectie Si paz6 a
intregului patrimoniu,
m) executarea de lucreri de legatorie gi reconditionare a documentelor de bibliotecd in
atelierul propriu;
n) asigurarea orienterii utilizatorilor la raftul cu acces liber, precum gi in consultarea
cataloagelor bibliotecii 9i a altor cataloage de care dispune biblioteca sau la care are
acces, referitoare la colectiile altor biblioteci;
o) efectuarea, in condiliile legii, a operatiunilor de avizare a restantierilor, de recuperare a
publicatiilor nerestituite sau distruse de catre utilizatori;
p) initierea de activitati de marketing Si de promovare a serviciilor de bibliotecd;
q) realizarea activitdtilor de promovare a colectiilor prin expozilii, dezbateri, intalniri cu
autori, editori etc.;
r) desfegurarea activitdtilor de formare gi informare a utilizatorilor;
s) initierea $i participarea la proiecte 9i programe de cooperare bibliotecard pentru
dezvoltarea serviciilor de bibliotecd, formarea continud a personalului gi atragerea de noi
surse de finantare;
g) indrumarea gi coordonarea activitetilor din bibliotecile publice din judetul Galati, prin
controlul programelor propriu-zise, a modului de respectare a normelor biblioteconomice gi

prin elaborarea 9i determinarea aplicArii unor metodologii de lucru; participarea la
incadrarea bibliotecarilor din bibliotecile publice din judet; repartizarea lucrdrilor

SECRETABULJUDETULU
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CAPITOLUL IV
coLEcT[LE BTBLTOTECI JUDETENE ,,V. A. URECHtA" GALATT

Art.l7. Colectiile Bibliotecii Judetene ,V.A. Urechia" sunt alcdtuite, organizate gi
dezvoltate permanent prin achizilii, donatii, schimb, transfer 9i alte surse sau sunt alcetuite
din fonduri constituite istoric ai sunt formate din: ca4i, periodice, manuscrise,
microformate, microrilme, documente cartografice, documente de muzicd tipdrite (partituri),
documente grafice (gravuri, fotografii, picturi, reproduceri de arte plastice), documente
arhivistice, documente audio-vizuale (discuri, benzi magnetice, casete audio gi video, CD-
uri), documente electronice (CD-ROM, baze de date pentru seriale electronice, documente
digitale, e-books), alte documente, indiferent de suportul material.

Art.'18. ln functie de vechime, raritate, unicitate, provenienld gi valoare culturald,
documentele aflate in colectiile Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia" au, in conditiile legii,
statut de bunuri culturale comune sau de bunuri culturale de patrimoniu. Normele de
consultare a colectiilor se stabilesc prin ,,Regulamentul serviciilor pentru public" (Anexa l),
elaborat de conducerea bibliotecii qi adus la cunostinla utilizatorilor, prin mijloace
specifice.

Art.l9. Documentele din categoria bunuri culturale comune au regim de obiecte de
inventar. Documentele din aceaste categorie se constituie in colectii destinate
imprumutului la domiciliul utilizatorilor sau consulterii de catre ace$tia in bibliotecS, in
cadrul sdlilor de lectura, de auditii, de informare gi documentare.

Art.20. Documentele din categoria bunuilor culturale de patimoniu nu au regim de
mijloace fixe Si sunt evidentiate, gestionate $i inventariate in conditiile legii. Sunt
constituite in colectii speciale sau in regim de depozit legal. Documentele acestor colectii
sunt destinate conservarii 9i studierii in sdlile de lecturd Si constau in: manuscrise, cd4i,
periodice, gravuri, atlase, ha(i, foi volante, fotografii, ilustratii Si altele asemenea ce fac
parte din patrimoniul cultural national 9i fondul arhivistic national, lucrdri cu caracter
bibliofil, c6(i, periodice 9i alte produse graflce apatinand productiei editoriale, de regula,
pane la '1948, constituite istoric Si completate ulterior.

CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICA $I ATRIBUTIILE UNITATILOR STRUCTURALE

ALE BIBLIOTECII JUDETENE ,,V. A. URECHIA" GALATI

Att21. (11Structura organizatoric6 a Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia" se aprobd
9i se modifice prin Hotarare a Consiliului Judetului Galati

(2) Biblioteca Judeteand ,,V. A. Urechia" Galati are in componentd urmitoarele
unitati structurale:
1, Serviciul Resurse Umane, Asistenta de Specialitate, Organizarea Muncii
- Secretariat, arhiva;
- Compartimentul tehnic - administrativ - gospoddresci
- Compartimentul Marketing, Proiecte, Programe, Editare Si promovare.
2. Serviciul Relatii cu Publicul
- Compartimentul imprumut la domiciliu pentru adulti;
- Compartimentul lmprumut la domiciliu pentru copii
3. Serviciul Sdli de lectura
- Sdli de lecturd gi depozite generale;

SECBETABULJUDETULUI
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5. Serviciul rinte
- Compartimentul lnformare bibli
- Oficiul Referinte traditionale;
- Compartimentul Referinte electronice / lnternet,
- Centrul de lnformare Comunitare.
6. Serviciul Automatizarea Prelucrdrii lnformatiilor Si Serviciilor
- Compartimentul Automatizare;
- Oficiul Multiplicare;
- Oficiul lntretinere retele electrice iiautomatizare;
- Oficiul pentru Digitizarea documentelor de bibliotece.
7. Compartimentul Contabilitate
- Oficiul Contabilitate;
- Oficiul Casierie.

Laborator Legitorie
Filiale.

(3) in cadrul Bibliotecii ,,V. A. Urechia" Galali functioneazd Editura Axis Libri -
unitate functionale aflate sub coordonarea Consiliului Editorial, care reune$te personal din
diferite servicii, birouri qi compartimente ale Bibliotecii.

(4) ln incinta Bibliotecii "V. A. Urechia" ,unctioneaze Minilibriria ,,Axis Libri". De
gestionarea $i functionarea legald a libr6riei rdspund urmdtoarele structuri: Serviciul
Resurse Umane, Biroul Marketing, Editura ,Axis Libri", Biroul Completare, Achizitii,
Serviciul SAli de lecture, Compartimentul Contabilitate.

Sectiunea 1 - Atributiile Serviciului Resurse Umane, asistenti de specialitate,
organizarea muncii

Aft.22. Seruiciului Resurse Umane, asistenld de specialitate, otganizatea
muncii, aE urmetoarele competente 9i responsabilitdti:
a) coordoneaze activitatea curenta ii programele de activitate ale bibliotecilor publice din
judet;
b) urmeregte aplicarea normelor biblioteconomice de organizare gi functionare a
bibiiotecilor publice din judel;
c) efectueaz5 indrumarea directd a bibliotecilor publice de pe raza judetului;
d) organizeazd conferinte, consfdtuiri, schimburi de experiente, dezbateri pe probleme
biblioteconomice teoretice gi practice;
e) acorde, la cerere, in colaborare cu toate compartimentele specializate ale bibliotecii, cu
aprobarea directorului, asistenti metodologice bibliotecilor de orice categorie din afara
sistemului bibliotecilor publice;
f) colaboreaze la intocmirea gi aplicarea programului national de formare gi perfectionare a
personalului de specialitate din bibliotecile publice;
g) organizeazi cursuri de formare acreditate pentru bibliotecari gi alte categorir de
utilizatori, folosind baza materiale a institutiei precum giformatorii acreditati ai BVAU;
h) organizeazd baza de date privind bibliotecile publice de pe raza judetului (structura
colectiilor, activitatea, personalul S.a.);
i) elaboreaze materiale referitoare la metodologia activitatii biblioteconomice practicate in
bibliotecile publice din judet;
j) efectueaza studii, cerceteri, analize privind activitatea bibliotecilor publice, sociologia
lectuni gi a c64ii;
k) urmaregte rcalizarca unor colectii adecvate de documente de bibliotece pentru
bibliotecile publice de pe raza judetului Galati;
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l) red
de bibli
m) efectu idin Biblioteca Judeteand ,V.A. Urechia"
(ca4i de ntra
n) redacteaza, acu deciziile privind
Judetene,V.A. Ul6chia";
o) participa la organizarea examenelor gi concursurilor de incadrare sau de promovare,
fecand parte din comisia de resort; planificd 9i otganizeazi, dupd aprobare, examinari,
verificari Si testari ale cunostinlelor de specialitate ale personalului;
p) rdspunde de starea disciplinard a personalului, de respectarea programului zilnic (orar);
q) planifice Si urmdregte concediile de odihnA ale salariatilor;
r) intocmegte dosarele de pensionare, le inainteaza organizatiilor de profll gi urm5regte
emiterea deciziilor:
s) intocmegte pe baza criteriilor de performanta evaludri ale activitatii 9i personalului din
bibliotecile publice din judet;
g) urmdregte respectarea mdsurilor stabilite pentru protectia gi imbunetAtirea condiliilor de
muncd, acordarea drepturilor ce se cuvin salariatilor care lucreazS in conditii v6tametoare
sau periculoase;
t) participd la intocmirea statului de functii Si a organigramei Bibliotecii Judetene
,,V.A.Urechia".
t) coordoneaza activitatea privind aplicarea sanctiunilor disciplinare cat 9i a contestatiilor.

Aft.23. Compartimentul tehnico - administrativ - gospoderesc are urmdtoarele
competente qi responsabilitdti:
a) administreaze sediile Bibliotecii Judetene ,V.A. Urechia", erectueaze interventii
operative Si intocmegte planuri de actiune in cazul unor calamiteti: inundatii, incendii,
inzdpeziri etc.;
b) asigurA curatenia gi intrelinerea corespunzatoare a tuturor sediilor gi spaliilor exterioare
din imediata vecindtate, planificand gi controland aceste activitati;
c) tealizeazd igienizdri, dezinfectii 9i deratizeri periodice, funclie de necesitati, precum Si
lucrdri de intretinere curente (zugreveli, vopsitorie, lacetu$erie, tamplarie etc.);
d) tine evidenta tuturor obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe 9i a migc6rii acestora;
e) efectueaza manipuleri de mobilier $i publicalii, conform necesit5tilor gi dispozitiilor
conducerii biblioteciii
0 intocmegte propuneri de translormare a unor mijloace Iixe cu perioada de functionare
indeplinitd 9i de casare a celor irecuperabile; efectueaza casarea efective a celor
irecuperabile;
g) prezintd puncte de vedere asupra contractelor divergilor furnizori gi prestatori de servicii

Si realizeaze achizitiile necesare buneifunctionari a Bibliotecii;
h) urmereqte respectarea planului de pazi al institutiei;
i) asigurd respectarea normelor gi dispozitiilor organelor P.S.l, atat de salariati cat gi de
utilizatorii biblioteciii
j) verifica 9i intretine mijloacele P.S.l. Si rdspunde de instructajul in acest domeniul al
salariatilor;
k) participe la controalele efectuate de pompieri Si
deficientelor semnalate;
l) respunde de curatenia generala din institutie, cat
acestuia.

urmSregte inlSturarea operative a

Si de integritatea patrimoniali a

Art-24- Compadimentul secretariat, arhivd arc urmAtoarele competente 9i
responsabilitati:
a) gestioneaze ghmpila rotunde a institutiei pe care o aplice numai pe documentele
semnate de directori
b) prime$te gi inregistreazd corespondenla primite de Biblioteca Judeteane,y.A. Urechia"
gi dupa rezolutia data de director o Epaftizeazd compartimentelor bibliotecii; expediazd
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destinatarilor dfn lara Si ndenta, publicatiile Si alte documente
biblioteca pridite din pa lor bibliotecii:
c) gesti a condi , precum 9i situatia zilelor de concediu, a
liberelor Si rFcupereri
d) respunde.. la tel ul din Si face legdturile telefonice interiorul si
exteriorul institutiei;
e) asigurd dactilografierea lucr5rilor elaborate de conducerea bibliotecii;
f) organizeaza arhiva Bibliotecii gi tine evidenta documentelor consultate conform
standardelor impuse de reglementerile legale in vigoare.

AtL25. Compaftimenlul Ma*eting. Proiecte. Programe. Editare 9i promovate
are ca atributii Si responsabilitati analiza permanentd a serviciilor de bibliotecd, costurile
acestora in corelalie cu cerintele beneficiarilor, precum Si analiza programului Editurii Axls
L,bn gi promovarea cu prioritate a publicatiilor proprii. Rezultatele activitetii de marketing
vor fi utilizate pentru redactarea proiectelor qi programelor Bibliotecii Judelene ,,V.A.
Urechia". Sarcina compartimentului este gi de a initia, organiza gi coordona proiectele gi

programele Bibliotecii. Pentru realizarea obiectivelor executa urmdtoarele:
a) intretine o comunicare permanenta cu utilizatorii in vederea adecverii gi ameliorerii
continue a serviciilor la nevoile utilizatorilor;
b) evalueaze gradul de satisfaclie a utilizatorilor 9i intocmegte rapoarte asupra acestui
aspect;
c) propune conducerii Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia" masuri de optimizare a serviciilor
managementului informatiilor (culegerea, prelucrarea, memorarea, regdsirea gi

transmiterea informatiilor) pentru a realiza un echilibru intre necesit5tile de informare 9i
constrangerile bugetare;
d) initiaze Si intreprinde, dupe aprobare, masuri promolionale de atragere a noi grupuri de
utilizatori la bibliotece:
e) propune strategii de marketing care si ducS la; cregterea numdrului de utilizatori ai
serviciilor oferite; dezvoltarea ii promovarea serviciilor $i produselor noi; dezvoltarea
fiecdrui serviciu oferit $i a calitdtii acestuia; diversificarea 9i largirea gamei de servicii gi
produse oferite de Bibliotece; inleturarea concurentei prin varietatea, calitatea 9i pretul
ofertei noastre de servicii;
D analizeazd piala informaliilor Si a serviciilor culturale legate de creatii culturale oferite pe
suporturi specifice care fac obiectul colectiilor bibliotecii ( cd(i, publicatii periodice,
fotografii, casete, CD-ROM-uri, DVD-uri 9.a.);
g) stabileqte obiectivele, proiecteazd structura, strategia instrumentelor politicii de
desfacere aplicate la un moment dat (mixul de marketing) pentru a asigura indeplinirea
obiectivelor;
h) propune planurile anuale de marketing ale Bibliotecii Judelene,,V.A. Urechia";
i) stabileste metodele de implementare a planului gi a criteriilor de evaluare a activitdtii de
marketing;
J) misoara 9i compard rezultatele obtinute cu prevederile planului;
k) conlucreazd cu toate compartimentele bibliotecii care trebuie sa ofere informatii
necesare planificerii gi implementdrii planurilor de marketing;
l) initiaze, organizeazd sau participe la manifest6ri specifice compartimentului;
m) are in rdspundere permanentd rcalizarca unor venituri de cdtre Biblioteca
,,V.A.Urechia" din practicarea unor tipuri de servicii cu platd;
n) depisteaze, ie?rhizeaze gi const uie lista problemelor interne pe care o prezinte
conducerii bibliotecii;
o) urmeregte oferta externe de proiecte 9i programe Si se implice cu responsabrlitate in
accesarea de fonduri financiare atat interne cat gi externe;
p) intocme$te proiectele sau programele stabilite a se realiza;
q) studiazd planul editorial qi propune Conducerii difuzarea gratuita a publicatiilor la toate
Bibliotecile publice din judet, la Bibliotecile judelene, Consiliul Judetului, PrimSrie, la alte
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Sectiunea 2 - Atribuliile Serviciului Relatii cu publicul
Att.26. Seryiciul de Relatii cu publicul are urmitoarele competente 9i

responsabilitati:
- .ealizeazd serviciile de lectura gi studiu pentru utilizatorii bibliotecii, prin birourile
corespunzetoare organizate la sediu cat Si prin activiteti culturale specifice de stimulare a
interesului public pentru informare, documentare Qi studiu;
- propune, in colaborare cu compartimentul de specialitate, extinderea programului de
automatizare a activitetii din serviciu, atat in ceea ce priveqte procesele de servire a
utilizatorilor, cat 9i in cele de evidenta a activitetii sau a documentelor existente in seclii;
- rcalizeazd interfata, comunicarea institutionala cu celelalte institutii culturale, cu mass-
media locala 9i nationa16.

Att-27 - Compartimentul lmprumua la domiciliu pentru aduqi are urmdtoarele
competente Si responsabilitdti:
a\ .ealizeazd servicii de imprumut la domiciliu a documentelor de biblioteca cu aceaste
destinatie pentru utilizatorii bibliotecii cu domiciliul stabilin municipiul Sijudetul Galati;
b) consultd documentatia, sub orice forma, referitoare la productia editoriald curentd Si
propune titlurile gi numdrul de exemplare necesare sectiei, iar comanda propusd o
inainteaz6 compartimentului completare-achizitii;
c) otganizeaze, dupe metoda accesului liber la raft, documentele de bibliotece din sectie,
pe baza schemei aprobate, propune modificdrile, revizuirile, extinderile necesare,
determinate de modificdrile C.z.U. (Clasificarea zecimale Universale) cerintele de
orientare a cititorilor sau cregterea colectiilor; completeaze permanent cu noi documente
fondurile expuse in cadrul accesului liber la raft;
d) participe la realizarea sistemului de cataloage al bibliotecii;
e) organizeaze activitdti specifice de comunicare a colectiilor (expozitii, lansiri,
simpozioane, intalniri cu autori S.a.);
f) efectueazd indrumarea individuala a Iecturii utilizatorilor, intocmegte materiale de
informare, orientare qi folosire a colectiilor sectiei (pliante, scheme de organizare Si
circulalie, fi Siere tematice, analitice etc.);
g) asigurd orientarea beneficiarilor in utilizarea instrumentelor de informare clasice gi

automatizatei
h) tine evidenta gestionarA a colectiilor repartizate sectiei;
i) urmere$te, impreund cu compartimentul automatizare, elaborarea formelor de
recuperare a documentelor imprumutate pand la executarea silitd sau despdgubirea
bibliotecii in cazul unor prejudicii, potrivit legii;
j) efectueaz6 lucriri de igienizare a colectiilor din sectie Si asigurd, prin atelierul de
leg6torie, legarea gi reconditionarea documentelor uzate;
k) verificd periodic colectiile sectiei $i propune scoaterea din circulatie a celor uzate fizic
sau depesite Stiintiflc;
l) elaboreaze metodologii pentru operatiuni ale activitdtilor din cadrul sectiei;
m) verifice identitatea utilizatorilor care vin in sectie, pe baza permisului de acces 9i a
actelor de identitate; actualizeaz5 datele din fi9a cititorului;
n) administreaza 9i gestioneaz5 aparatura, echipamentele, precum gi toate celelalte
mijloace fixe 9i obiecte de inventar din dotarea sectiei;
o) tine legdtura cu organizatii (O.N.G.-uri, icoli, alte tipuri de a$ezeminte culturale) a ceror
activitate are legeture cu activitate-a sectiei.

Ad.28. Compartimentul lmprumut la domiciliu pentru copii are urm6toarele
competente qi responsabilitati:

2014
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a) rcalizeaze s cumentelor de bibliotece cu aceasld /.)
bilin municipiul gijudetul Galati: t 'destinatie perltfu

b) consult6/ocumentati re la produclia editoriale curenta gi
propune titlurile 9i nu re secliei, iar comanda propuse o
inainteaz/ comparti
c) organ merooa documentele de biblioteca din sectie.
pe baza schemei ffrobate: propu ificerib, revizuirile, extinderile necesare,
determinate de modificerib C.Z.U., cerinlele de orientare a cititorilor sau cregterea
colectiilor; completeaze permanent cu noi documente fondurile expuse in cadrul accesului
liber la rafti
d) participA la realizarea sistemuluide cataloage al bibliotecii;
e) organizeaze activitdti specifice de comunicare a colecliilor (expozitii, lansAri,
simpozioane, intalniri cu autori $.a.);
f) gestioneazd discuri, CD-uri, casete audio gi video, diafilme, diapozitive, jocuri de
inteligentd adresate copiilor;
g) organizeazd auditii muzicale colective gi individuale, viziondri de diafilme, diapozitive,
filme video specifice copiilor;
h) efectueaze indrumarea indivrdualS a lecturii utilizatorilor, intocmegte materiale de
informare, orientare gi folosire a colectiilor secliei (pliante, scheme de organizare gi
circulalie, figiere tematice, analitice etc.);
i) asigurd orientarea beneflciarilor in utilizarea instrumentelor de informare clasice gi
automatizatei
j) tine evidenta gestionara a colectiilor repartizate sectiei;
k) urmaregte, impreund cu compartimentul automatizare, elaborarea formelor de
recuperare a documentelor imprumutate pane la executarea silite sau despagubirea
biblioteciiin cazul unor prejudicii, pokivit legii;
l) efectueaza lucrdri de igienizare a colectiilor din sectie gi asigurd, prin atelierul de
legetorie, legarea gi recondilionarea documentelor uzate;
m) verifice periodic colectiile sectiei Si propune scoaterea din circulatie a celor uzate fizic
sau depegite gtiintific;
n) elaboreazd metodologii pentru operatiuni ale activitAtilor din cadrul sectiei;
o) verifice identitatea utilizatorilor care vin in sectie, pe baza permisului de acces gi a
actelor de identitate; actualizeazd datele din figa cititorului;
p) administreazd 9i gestioneazd aparatura, echipamentele, precum $i toate celetatte
mijloace fixe Si obiecte de inventar din dotarea sectiei;
q) tine legStura cu organizaliile (O.N.c.-uri, gcoli, alte tipuri de agezdminte de cultur6) a
ceror obiect de activitate este pe specificul sectiei.

Sectiunea 3 - Atributiile Serviciul Sili de lecturi
Art.29. Servicru, Seli de lectud, are urmStoarele competente gi responsabilitdti:

a) propune Si definitiveazd comenzile de documente de biblioteci necesare sectiei;
b) pune la dispozitia utilizatorilor, pe baza cererilor acestora, documentele solicitate,
conform normelor pentru diverse tipuri de documente;
c) efectueaza 9i line evidenla imprumutului interbibliotecar;
d) primegte de la Biroul completare gi evidenti documentele destinate consultdrii in seli
(cedi, periodice, alte tipuri de documente), tine evidenta preliminard a publicaliilor
periodice;
e) rdspunde de integritatea Si securitatea documentelor de bibliotece existente in se4ie,
consultate in seli sau trimise spre copierei
f) oeanizeaze sau participd la organizarea unor activitdti de comunicare a colectiilor
(simpozioane, expozitii, reuniuni culturale etc.);
g) asigure orientarea utilizatorilor in folosirea mijloacelor de informare (cataloage, lucreri
de referint5 etc.);
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tranzactionare din sectie;
manifestdrile Bibliotecii Judetene,,V.A

atizatel in funclie de nevoile utilizatorilorTT
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n iblioteconomicd devin pa(i ale colectiilor

k) primegte cererile utilizatorilor pentru efectuarea de copii dupe documentele de biblioteca
gi le transmite, impreuna cu documentele respective, comparlimentelor de profil sau
efectueaze copiile solicitate in cadrul sectiei atunci cand este cazul (compartimentul
Multimedia sau la copiatorul din sectie);
l) se ocupe, prin atelierul de legdtorie, de legarea publicaliilor din sectie sau de efectuarea
operatiunilor de conservarei
m) efectueaze studii 9i cerceteri in domeniul valorificerii colectiilor, biblioteconomiei,
sociologiei lecturii gi actioneazd in aplicarea rezultatelor proprii sau ale altor institutii de
profil; elaboreazd lucrdri specifice: cataloage, bibliografii, ptiante etc.;
n) elaboreaze metodologii referitoare la operatiunile speciflce sectiei;
o) administreaza gi gestioneaze aparatura, echipamentele precum gi toate celelalte
mijloace fixe Si obiecte de inventar din seclie;
p) efectueaze operaliuni de igienizare a colecliilor din sectie; sesizeaze deficienlele in
functionarea echipamentelor din sectie;
q) completeaze fiSele speciale pentru documentele din fondurile traditionale gi colecliile
speciale solicitate pentru studiu;
0 stabilegte, pentru colectiile deosebite, programe de perspective gi de duratd medie
privind organizarea $i valorificarea lor;
s) gestioneaze gi conserva unitilile bibliografice existente in sectie, conform normelor
stabilite pentru diverse tipuride documente;
$) completeazd activitatea de catalogare gi indexare, adeugand elementele specifice
colecliilor din sectie;
t) propune programe gi coopereazd cu sectia Automatizare in procesul de automatizare a
activitelilor din sectie;
0 sprijine procesul de pregetire $i perfectionare in domenrut specific de activitate;
u) coordoneaze activitatea Minilibrdriei Axls Llbri.

Sectiunea 4 - Atributiile Serviciului Dezvoltarea, Evidenla 9i Prelucrarea
colectiilor

Art30. Biroul completare, achizilii, evidenta colecriilor are urmatoarele
competente qi responsabilitdti.

('l) in domeniul compleaii colecliilor biout are sarcina se asigure cel putin un
exemplar din documentele specifice pentru locuitorii Judelului Galati; urmereste de
asemenea continuarea unor coleclii enciclopedice reprezentative, compuse din lucrdri
romanegti Si strSine, inclusiv completarea cu documenle tip ,colectii speciale". Pentru
realizarea acestor obiective executii urmatoarele:
a) prospecteazd piata internd gi externe de documente de bibliotece prin studierea
surselor de informare ale editurilor qi difuzorilor, a listelor de dublete pentru schimb, prin
contacte periodice cu editori, redactii de publicatii seriale, ca gi prin confruntarea zilnica a
titlurilor semnal cu cataloagele bibliotecii,
b) selecteaze din sursele consultate titlurile de interes pentru bibliotece gi face
confruntarea cu cataloagele bibliotecii,
c) primeste oferte de la anticariat gi de la persoane fizice, confruntd oferta 9i solicitd
avizerile de specialitate de la compa(imentele de resort (comisia de achizitii gi comisia de
evaluare) 9i apoi le prezintd spre aprobare directorului Biblioteciii
d) preia donatiile gi dupe selectarea lucrdrilor de interes pentru bibliotece, propune
redistribuirea celor disponibile;
e) alcdtuie9te $itine la zifigierul de precomenzi;
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0 urm intrarea d a ofertelor acceptate
documentq6 de insotire nate;
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d
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(minimum 50 vol./1 uitori);
h) sesizeazi operaMfurnizorul la nefi publicaliilor seriale prin abonamente, ca Si
despre deficientele constatate la receptia altor tipuri de documente, deficiente semnalate
de Biroul ev^idente.

(2) ln domeniul evidentei colectiilor, biroul are urm6toarele competente gi
responsabiliteli:
a) primegte toate publicatiile 9i alte documente de bibliotece procurate prin diverse cei de
c6tre compartimentul completare-achizitii, verificd integritatea acestora precum 9i
exactitatea actelor insotitoare;
b) 'ealizeazl din punct de vedere al evidentei iegirea documentelor de biblioteca din
patrimoniul acestea, pe baza documentelor specifice (act de transfer, proces-verbal de
casare, act de imputatie, chitanta de achitare etc.);
c) intocmegte documentele de evidentd (proces-verbal de intrare) pentru publicatiile intrate
fara acte insotitoare, iar impreune cu comisia de profil stabilegte pretul acestor
documente;
d) aplicd insemnele de proprietate ale Bibliotecii Judelene,,V.A. Urechia" cu datele de
identificare, precum $i elementele de sigurante pe documentele intrate in bibliotece gi le
inventariazd, conform normelor specifice;
e) intocmegte evidenla globala a intrdrilor Si iegirilor publicatiilor din patrimoniul bibliotecii,
tinand la zi Registrulde migcare a fondurilor;
0 distribuie pe sectii documentele intrate in biblioteca;
g) stabileste necesarul de tipizate pentru activitatea specificS.

(3) Evidenta colectiilor de bibliotece se rcalizeaze in sistem traditional gi
automatizat, respectandu-se elementele de structurd gi identificare prevdzute de tipizatele
clasice precum gide necesitatea de a le transpune pe suport automatizat.

(4) Modificarile survenite in evidenta documentelor de biblioteca se opereaze
similar in a^mbele sisteme de evidente (traditional Si automatizat);

(5) ln cazuri de fo(a majord - incendii, calamitdti naturale, devalizdri gi alte situatii
care nu implicd o raspundere personalS - conducerea bibliotecii dispune scoaterea din
evidente a documentelor distruse;

(6) Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral, pot
fi eliminate din colectiile bibliotecii, la minimum 6luni de la achizitie, respectandu-se
procedurile pentru iegirea documentelor de bibliotecd din evidentele acesteia;

(7) lnventarierea sau verificarea gestiunilor de documente de bibliotecd se face prin
dispozitie scrisd a conducerii care se prevade componenla comisiei, termene,
responsabilitati; perioadele de verificare sunt in functie de numerul de volume gi sunt
urmStoarele;

a) pand la 10.000 documente - o date la 4 anr;
b)intre '10.001 - 50.000 - la 6 ani;
c) intre 50.001 - 100.000 - la 8 ani;
d) intre 100.001 - 1.000.000 - la '10 ani;
e) peste 1.000.000 - la 15 ani.

(8) Dupe incheierea operatiunii de verificare, comisia intocmegte un proces-verbal
in care sunt prezentate rezultatele verificArii;

(9) Conducerea bibliotecii stabileqte, in functie de rezultatele inventarierii,
modalitetile de tinalizare a verificdrii gestionare Si de recuperare a eventualelor lipsuri;

(10) Documentele, bunuri culturale comune, lipse din gestiune se rccupercazd fizic,
prin inlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume calculate
conform prevederilor legale (Legea 33412002 - legea bibliotecilor Si Legea nr. 593/2004
pentru modificarea $i completarea Legii bibliotecilor );

avand in vedere
anuale de innoire

5EUTG IAHUL JUUEIULUI,
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u, lipsd din gestiune se recupe
cu prioritateffzic dace ibil se recupereaze valoric, confo
prevederiloy'legalei

l'lzf Vetllicarca ente de bibliotece se realizeaze prin
incheierea' unui p ire, in conditiile schimbarii simultane in
totalitate sau in m membriloi igestionare;

(13) cen rile de personal sunt padiale, pentru a nu inchide biblioteca sau
sectia poate realiza integrarea in gestiune, cu consultarea padilor 9i
stabilirea perioadelor pentru care se calculeaze rispunderile gestionare ale fiecSrui
gestionar;

(14) Predarea-primirea gestiunii se face pe baza unei dispozitii scrise, in condiliile
legii Si ale prevederilor prezentului regulament, precum 9i a metodologiei specifice
(proces-verbal de predare-primire, acte verificate, acte de intrare-ie9ire, fi9e contract,
borderouri etc.);

(15) La finalizarea procesului de predare-primire, conducerea bibliotecii procedeaze
similar verificarii gestionare.

Att31. Biroul Catalogarea colectiilot. Conhol autoritate are urmatoarele
competente 9i responsabiliteti:
a) efectueaze, in regim traditional sau automatizat, operatiunile de catalogare, clasificare,
indexare;
b) concepe, (ealizeaze gi intretine intregul sistem de cataloage al Bibliotecii Judetene
,,V.A. Urechia", cu sprijinul Si consultarea celorlalte compa(imente,
c) avizeazd eventualele modificeri de structure a cataloagelor, inclusiv propunerile de noi
cataloage;
d) stabile$te necesarul de tipizate pentru activitatea specifice;
e) stabile$te criteriile de prioritate in procesul de prelucrare 9i urmeregte desfdgurarea
normale a acestui proces, astfel ca documentele de interes se poate fi puse la dispozitia
utilizatorilor intr-un timp cat mai scurt, maximum fiind de 30 de zile lucretoare de la intrarea
documentelor in bibliotece;
f) colaboreazd strans cu seclia Automatizarea prelucrerii informatiilor gi serviciilor pentru
optimizarea prelucrarii in regim automatizat a operatiunilor de catalogare-indexare, avand
in vedere, in special, nevoile utilizatorilor;

9) participe la lucrSrile reuniunilor din domeniul catalogerii, indexarii;
h) adoptd modificerile gi corecturile C.Z.U.,'facP- propuneri in problematica specificd
compartimentului;
i) pe mesurd ce se dezvolte catalogul electronic propune modificarea cataloagelor clasice
sau inghetarea lor.

Ai.32. Compaftimentul coleclii specrare are urmatoarele competente $i
responsabiliteti:
a) organizeaza, conservd gi gestioneazi documentele de bibliotecd ce formeaze obiectul
colectiilor speciale (carte veche, rard, bibliofi16, de patrimoniu) in conformitate cu normele
legale in vigoare;
b) tine evidenta primare Si individuald a documentelor ce fac obiectul colectiilor speciale;
c) intocmegte evidenta analitice - pe fige insotite de imagini foto pentru documentele ce
fac parte din patrimoniul cultural mobil gi constituie bunuri culturale de palrimoniu;
d) prospecteazd piata documentelor speciale in vederea achizitionarii; reprezentantul
compartimentului Colectii speciale face parte din comisia de evaluare gi achizitii gi

avizeazi asupra oportunitetii achizitiei:
e) redacteaze gi organizeazd cataloagele principale gi auxiliare ale colectiilor speciale;

0 intocmeste Si pregdtegte pentru publicare cataloage 9i bibliografii ale diverselor genuri
de documente existente in colectiile speciale si participe la redactarea celor colective
locale ii nationale;
g) in limita fondurilor alocate ia mesuri pentru microfilmarea gi xerografierea tuturor
documentelor de valoare pentru punerea in circulatie a copiilor Si conservarea originalelor;



2014

icare a colectiilor speciale;
i) pune pozilie pentru in colectiile speciale conform
stabilitefprin lege 9i sup la;
j) face propuneri de
publice a Bibliotecii;

odate cu tezaurul valoros gi rmagrnea

k) organizeaza dig tuturor documentelor existente in colectiile speciale;
documentelor de patrimoniu din colectiile sectiei in vedereal\ ealizeazb deqqt6tea

evaluarii acestort

sectiunea 5 - Atributiile Serviciului Referinte
Art.33. Serviciu, Referinte ate utmeloarele competente si responsabilitati:

a) rcalizeaze lucrari bibliografice 9i documentare pentru valorificarea colectiilor bibliotecii,
inclusiv bibliografia locala, prin consultarea documentelor existente in colecliile proprii sau
in alte colectii, inclusiv a documentelor electronice, conform planului aprobat, sub formA de
fiqiere, anuare, dictionare, biobibliografii / webliografii gi altele asemenea;
b) proiecteaze gi, dupa aprobare, otganizeaze Si asigura serviciile de informare
bibliograficA Si documentara practicate de Biblioteca Judetean5,,V.A. Urechia";
c) otganizeaz' activitati de dezvoltare a interesului public pentru serviciile de informare Si
documentare oferite;
d) instruiegte utilizatorii in folosirea resurselor Si a materialelor de referinte ale bibliotecii,
inclusiv a celor disponibile in mediul electronic, precum 9i a echipamentelor utilizate pentru
aceastai
e) informeazd utilizatorii bibliotecii despre nout5tile achizilionate de biblioteca 9i diferentiat
pe profile socio-profesionale cu documentele existente in bibliotecS;
f) oryanizeaz1 Si actualizeaza fondul de referinte al bibliotecii, inclusiv a surselor de
informare bibliograficd realizate in cadrul biroului;
g) prin compartimentul Referinte electronice/lnternet asigurA accesul utilizatorilor la baze
de date, lnternet, CD-ROM-uri 9i alte documente electronice, la programe de aplicatii, gi

comunice cu acegtia la distantS, prin mesageria electronicS;
h) olerd servicii de scanare Si tipdrire la imprimanta, in limita timpului Qi resurselor
disponibile;
i) identificd nevoile de informare ale cetetenilor qi colecteazS, prelucreaza Si organizeazd
informatii despre varii aspecte de interes local;
j) identificd $i, in colaborare cu sectoarele de profil, achizitioneazd , otganizeaze gi pune la

dispozitia utilizatorilor un lond documentar de interes local;
k) actualizeaze periodic informatiile de interes comunitar din pagina lnfoghid a site-ului
biblioteciii
l) editeaza, in cadrul planului aprobat, iucrdri bibliografice, culegeri qi extrase
documentare, volume ale sesiunilor de comuniceri qi referate, simpozioanelor organizate
de Biblioteca Judeteand ,,V.A. Urechia";
m) organizeazd, in cadrul planului aprobat, manifestdri gtiintifice de specialitate, cultural-
istorice gi colaboreazd la cele organizate de alte compartimente;
n) participe b rcalizatea lucrdrilor specifice colective (locale, nationale, internalionale),
o) rezolva cererile bibliografice sau ajutd la rezolvarea lor de cetre solicitanti;
p) conlucreaza cu celelalte compartimente in vederea adopterii de proceduri 9i tehnici
unitare de prelucrare a datelor privitoare la elaborarea lucrerilor bibliografice $i
documentare;
q) cerceteaze productia de documente cu incidente comunitara 9i locali gi propune
achizitionarea celor de interes,
r) elaboreazd gi sustine lectii Si materiale de specialitate in domeniul informarii Si

documenterii.

no
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a) propun
activitatii
Urechia":

gi organize trecerea in sistem automatizat a
bibliotecii, ntelor Bibliotecii Judetene,V.A.

b) analizeaza ceri aplicatii la lucrari gi activitati noi ce se doresc a fi executate
in sistem autom nd in vedere softul deja utilizat in aplicatii;
c) asigur6, din bfnct de vedere tehnic $i al softului, conversia in forme digitald a
informatiilor privind evidenta patrimoniului, evidenta bibliograficd pentru sistemul de
cataioage, evidenta activitdtii cu publicul, conform cerintelor dictate de utilizarea sistemului
automatizat integrat aprobat, pe mdsura doterii cu aparaturS Si programe;
d) tehnoredacteazd pe calculator lucrdrile editate de Biblioteca Judeteand,,V.A. Urechia",
inclusiv materialele grafice pentru nevoile institutiei;
e) adopta proceduri gi tehnici standardizale in colectarea, prelucrarea, stocarea gi

comunicarea datelor in sistem automatizat;
0 asigura intretinerea hard gi soft a relelei de calculatoare din dotarea Bibliotecii ,V.A.
Urechia", precum gi integritatea datelor din bazele de date specifice bibliotecii;
g) colaboreaze cu firmele care asigure operatiunile de service pentru retelele gi

echipamentele bibliotecii, indiferent de natura retelelor Si echipamentelor,
h) elaboreaze Si sustine programe de instruire generald in informatica 9i de utilizare a
programelor pentru personalul din Biblioteca Judeleane,,V.A. Urechia";
i) coordoneazd procesul de asistente a utilizatorilor in folosirea terminalelor pentru
obtinerea informatiilor bibliografice ale documentelor solicitate;
j) execute copii dupA documentele digitale de bibliotecd, urmare solicitarilor utilizatorilor
din sectiile de relalii cu publicul, respectand prevederile legale in domeniu;
k) asigurd asistenta de specialitate in domeniul automatizdrii gi informatizdrii pentru
celelalte biblioteci publice din reteaua judeleana 9i, in limita posibilitetilor, pentru alte
biblioteci de la n ivelul judetului sau larii:
l) executa copii de siguranta, pe suport specific, a informatiilor inmagazinate in format
digital (programe de calculator, fiqiere specializate - baze de date, documente etc.) $i le
arhiveaze;
m) colaboreaza cu compartimentele de la Biblioteca Nalionald Si de la alte biblioteci din

tare;
n) asigurd evidenta centralizata a frecventei gi tranzactiilor efectuate in sistem automatizat
gi generarea corespondentei pentru restantieri;
o) asigure serviciul de copiere gi multiplicare pentru utilizatori, potrivit condiliilor stabilite de
conducerea bibliotecii, precum gi pentru nevoile bibliotecii;
p) elaboreazd metodologii pentru activitdtile specifice sectiei;
q) efectueazd digitizarea documentelor de bibliotecd, conform programului stabilit de
conducerea bibliotecii;
r) intocmegte documentatia pentru achizitiile de echipamente speciflce;
s) organizeaze qi participd la manifesterile Stiintifice specifice;
q) r6spunde de actualizarea site-ului Bibliotecii , cat Si de design-ul acestuia;
t) colaboreaze cu echipa Biblionet de la nivelul bibliotecii cat gi din judel.

Sectiunea 7 - Atributiile Compartimentului Contabilitate
Art.35. (l) Compaftimenlul Contabilitate are competente 9i responsabiliteti in

ceea ce prive$te asigurarea legalitdtii conditiilor financiare 9i materiale necesare realizirii
serviciilor de bibliotecA pentru toti utilizatorii institutiei;

(21 Oficiul Contabil,-fate are urmatoarele competente 9i responsabilitdti:
a) intocmegte planul anual de venituri gi cheltuieli (BVC) pe care il supune spre aprobare
Conducerii Bibliotecii;

tunc
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b) in
in conditiile gi

c) asigla aplicarea i a celorlalte drepturi de tip salarial ce se
cuvin lalariatilor bib,

linie economico-financiare documentele
solicitate, iar de remediere a deficientelor semnalate,
urmdrind ind lor hotarate;
e) intocmegte ic rapoarte de executie bugetara pe care le prezintd spre aprobare
Cond uceri i Bi b'l-roteci i i

0la finele anului incheie exercitiul financiar al Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia", iar
proiectul de buget se intocmeste conform termenelor Si metodologiei stabilite de
prevederile legale;
g) asigurarea controlului preventiv precum gi a tuturor prevederilor din ALOP gi a Codului
lntern.

(31Oficiul Casie e, are urmetoarele competente gi responsabilitdti:
a) ridice Si depune numerar, in baza foilor de varsamant Si cec-urilor din conturile
deschise;
b) depune la bancd documente spre decontare;
c) ridicd extrasele, verifica sumele decontate qi anexele justificative,
d) ridici imprimate cec necesare deconterii operatiunilor bancare;
e) efectueaze pldti 9i incaseri conform Decretului ff.2O9h976,
f) asigurd integritatea, securitatea numerarului existent in casierie;
g) intocmegte registru de casa avand la bazd documentele de incaseri qi pleti;
h) depune la bdnci borderourile pentru pletile cu salariile;
i) indosariaz6 9i arhiveaza documentele ce au facut obiectul pletilor activitelii.

Sectiunea 8 - Atributiile Laboratorului Legdtorie
ArL36. Laboratorul Legebrie arc urmStoarele competente Si responsabilititi:

a) efectueazd lucrArile de legatorie $i reconditionare a cd4ilor deteriorate existente in
sectiile care detin documente pentru imprumut la domiciliu sau consultare in selib de
lecture, cooperand cu sectiile in selectarea gi programarea operatiunilor;
b) asigurd compactarea colectiilor de publicatii seriale, conform compartimentelor evidente

Si sdli de lecturd, cu aprobarea directorului;
c) executd cutii, casete, mape Si diferite alte piese de protejare a unor documente de
bibliotecd;
d) executd lucrari specifice atelierului, necesare unor expozitii sau altor manifesteri de
acelaqi gen;
e) efectueaze lucrdri de legetorie pentru materialele elaborate de Biblioteca Judeteana
,,V.A. Urechia";
0 personalul specializat din cadrul atelierului efectueazi tratamente gi operatii specifice
pentru lucrerile deosebite din colectiile bibliotecii, conform celor stabilite de responsabilul
colectiilor speciale qi de directorul bibliotecii;
g\ rcalizeazd pa(ile ce-i revin din intreaga activitate de conservare a colecliilor Bibliotecii
Judetene,,V.A. Urechia", conlucrand cu gefii sectoarelor ce au in gestiune colectii de orice
fel, asigurand gi instruirea personalului implicat in manuirea, transportul gi depozitarea
documentelor:
h) in activitatea de conservare gi reconditionare a documentelor de biblioteci se vor
respecta metodologiile specifice, fiind interzise experimentele pe lucrdri din patrimoniul
bibliotecii;
i) execute contra cost, cu aprobarea directorului 9i in conditiile stabilite, servicii de
legatorie pentru persoane fizice sau juridice;
j) se preocupa permanent de pregatirea si perfectionarea profesionald a personalului din
cadrul Laboratorului de legetorie;
k) propune Si realizeaza lucrdri specifice care sd aduca venituri proprii institutiei.
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Sectiun{9 - ii Judetene ,,V. A. Urechia"
A''!..37 /Filialele bibli petente qi responsabiliteti:

a) realizea# servicii de imp toti utilizatorii, iar pe baza cererilor de
la dispozitia ci studiu, documentele solicitate;

b) propuhe comenzile iotecd necesare filialei, in colaborare cu
sectorul achizitii;
c) organizeaza, dupd iile accesului liber la raft, documentele de biblioteca din filiale,
iar pe baza schemei ate, propune modificdrile, revizuirile, extinderile determinate de
modificarile C.Z.U.,tre cerintele de orientare a cititorilor sau de cre9terea colectiilor,
completeazA permanent cu noi documente fondurile expuse in cadrul accesului liber la
raft;
d) organizeazd activititi de comunicare a colectiilor in modalitetile specifice (expozitii,
lanseri de carte, intalniri cu autori etc.);
e) efectueaza indrumarea individual5 a lecturii utilizatorilor gi intocmeste materiale cu
aceaste destinatie;
D tine evidenta primard 9i gestionard a colectiilor repartizate filialei, precum 9i a circulatiei
acestora;
g) efectueazd inscrierea nominale a cititorilor solicitanti ai serviciilor Bibliotecii Judetene
.,V.A. Urechia". prin filiala respectivd:
h) efectueaze periodic verificarea colectiilor filialei 9i propune scoaterea din circulatie a
documentelor de bibliotece uzate flzic sau Stiintific;
i) urmaregte, impreune cu compartimentul automatizare, elaborarea formelor de
recuperare a documentelor imprumutate gi nerestituite, pana la executarea silitd sau
despagubirea bibliotecii, in cazul unor prejudicii, potrivit legii;
j) aduce periodic la punctul central de inscriere figele contract completate de utilizatorii
care s-au inscris Ia bibliotec5 prin filiala respectiva;
k) efectueaze lucreri de igienizare a colectiilor repartizate filialei 9i asigurd, prin atelierul de
legetorie, reconditionarea gi legarea cdrtilor uzate;
l) elaboreazd metodologii pentru operatiuni ale activitatilor din cadrulfilialei;
m) tine legatura cu organizatiile din zona filialei pentru orientarea Si indrumarea lecturii cat
gi pentru actiuni comune;
n) efectueazd, la cererea utilizatorilor, copii dup6 documentele clasice sau electronice,
conform legii copyrightului Si pe mdsura dotdrii filialei cu echipamentele necesare,
o) asigura servicii de informare bibliografica in functie de dotare Qi personal.

Sectiunea 10 - Editura ,,Axis Libri" 9i Minilibriria ,,Axis Libri"
Art.38. (l) Editura Axis Lrbr este o unitate functionala (structurd profesionald

specifica), aflata sub coordonarea Consiliului Editorial, care reune9te personal din diferite
servicii, birouri Si compartimente ale Bibliotecii.

(21 Editura Axis Libli are drept scop:
- satisfacerea necesit6tilor Biblioteciiin privinta productiei editoriale;
- crearea cadrului gtiintific penhu afirmarea bibliotecarilor din Biblioteca ,,V.A.Urechia", din
Bibliotecile publice locale dar 9i a scriitorilor, a tinerilor, a cetdtenilor in calitate de autori,
indiferent de ras6, nationalitate, origine etnice, limbe, religie, sex, apartenenla politica,
avere sau origine sociala;
- asigurarea dreptului la libertatea gandirii Si a cuvantului, la exprimarea liberd a opiniilor 9i
convingerilor;
- ridicarea nivelului local $i national cultural prin extinderea tematice a productiei editoriale
de carte, prin cregterea tirajului 9i a volumului editiilor in functie de solicitdri 9i posibilitetile
materiale:
- stabilirea de relatii cu editurile din tare gi din strdindtate Qi incheierea de conventii Si
acorduri internationale in domeniul editorial.
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(3)
tipdrire y' difuzai6 de

agulare a activitdtilor de culegere-redU

structurile teritoriale cu caracter cultural-
, de cerceta

4) Managq chia" Galati in domeniul activitetii editoriale se
pe pfln izerii, respecterii deplinei libe(eti, consolidirii Si

modernizdrii ba
(5) PlanUt-€ditorial anual al Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia" este avizat de

Consiliul editorial al Bibliotecii ii Managerul/Directorul institutiei.
Art.39. (1) ln incrnta Bibliotecii "V.A.Urechia" funclioneaza Minilibrdria ,,Axis Libri"

unde se pun la dispozilia utilizatorilor revistele $i alte lucriri proprii ale Bibliotecii cat gi

titlurile lansate in cadrul Salonului Literar,,Axis Libri", care septdmanal lanseazd 3-4 titluri
de mare interes pentru toti membrii comunitetii locale;

(2) De gestionarea Si functionarea legale a librariei rdspund urmetoarele structuri:
Serviciul Resurse Umane, Biroul Marketing, Editura ,,Axis Libri", Biroul Completare,
Achizitii, Serviciul Sdli de lectu16, Compartimentul Contabilitate;

(3) Se va urmeri aplicare solutiile legale pentru ca din vanzarea lucrerilor autorilor gi
a altor documente proprii, insigne, ce(i po$tale etc. sa se perceape un tarif minim devenit
venit propriu conform propunerilor inaintate gi aprobate de Consiliului Judetului Galati.

CAPITOLUL VI
PERSONALUL, ORGANIZARE $I CONDUCEREA

BIBLIOTECII JUDETENE ,,V. A. URECHIA' GALATI

Art.40. (1) Structura organizatoricd a Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia" Galali se
aprobe ii/sau modificd de cdtre Consiliul Judetului calati, prin hot6rare.

(2) Structura profesionalS Si nivelele de pregatire a personalului, precum 9i
rcpaftizatea pe servicii, compartimente 9i birouri de activitate se stabilegte de conducerea
Bibliotecii, in raport cu normele prevazute de Legea bibliotecilor, precum 9i in raport cu
necesitdlile gi volumul activitatii 9i cu nivelul alocatiilor bugetare stabilit pentru plata
drepturilor salariale ale personalului, in limitele 9i nivelele stabilite de lege.

Art.41. Angajarea personalului de specialitate, administrativ 9i de intrelinere se face
prin concurs organizat de Biblioteca Judeteand,,V.A. Urechia", in conditiile legii.

Art.42. (1) Personalul de executie de specialitate al Bibliotecii Judetene ,,V.A.
Urechia" este format din personal cu studii superioare de specialitate gi din personal cu
studii medii gi postliceale de profil.

(2) Pot fi incadrati ca bibliotecari 9i absolventi ai altor institutii de inv4amant
superior, postliceal sau liceal cu alt profil decat cel biblioteconomic, cu conditia absolvirii
ulterioare a unor cursuri de specialitate.

(3) ln statul de functii pot fi incluse $i alte functii decat cele specifice, dace sunt
necesare activitdtii bibliotecii.

(4) Angajarea personalului administrativ sau de intretinere stabilit prin organigrama
Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia" se face cu persoane cu pregetire corespunzdtoare,
incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.43. Atributiile Si competentele personalului din Biblioteca Judeteane ,V.A.
Urechia" sunt stabilite de figa postului, de programele de activitate gi sarcinile de serviciu
elaborate de Serviciul Resurse Umane gi aprobate de Directorul institutiei.

Art.44. Conducerea Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia" este asigurate de un
manager/director, un director adjunct gi un contabil gef.

Art.45. Conducerea celorlalte structuri ale Bibliotecii ,,V. A. Urechia" este asigurata
de un Sef de serviciu, Sef de birou, gef de laborator.

Art.46. (1) in cadrul Bibliotecii ,,V. A. Urechia" Galati functioneaze un Consitiu de
Administratie, cu rol consultativ, format din 7 membri, conform prevederilor legale;
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(2) Di ctorul Bibli alati este pregedintele consiliului
administratie;

(3) Consiliul de ad r, numit de cdtre director prin dispozitie;
(4) La Sedintele CdOrfliului dd e participi, in calitate de invitati fere drept

de vot $i numai cand este cazul liderul de sindicat Si reprezentantul salariatilor nemembri
de sindicat;

(5) Consiliul de administratie se intrune9te trimestrial in gedinte ordinare, sau ori de
cate ori este necesar, in gedinte extraordinare, convocarea fiind f5cute de cetre director
sau 'll3 dintre membrii consiliului de administratie;

(6) $edintele consiliului de administratie se pot tine in prezenla a cel putin jumetate
plus unu din numArul membrilor sAi;

(7) Procesele verbale ale gedintelor se consemneazd intr-un registru special de
cdtre secretar, Si sunt semnate de cetre toli membrii consiliului de administratie prezenti.

AtL 47 - Consiliul de Administratie ae urmdtoarele atributii:
a) dA avizul consultativ asupra:

1. Organigramei $i statului de functii;
2. Regulamentului de organizare 9i functionare a bibliotecii;
3. Regulamentului intern, in acord cu sindicatul salariatilor;
4. Regulamentului de organizare 9i functionare a serviciilor pentru public;
5. Raportului de autoevaluare a activitetii bibliotecii;
6. Proiectului Programului de activitate anualal bibliotecii;
7. Altor activitdti gi proiecte care apar in timpul anului.

b\ analizeazd, periodic stadiul indeplinirii programelor anuale 9i propune mdsuri pentru
rcalizatea Si imbunStetirea acestora;
c) analizeaze modul de realizare a mesurilor privind asigurarea conditiilor de muncd 9i
imbunetetirea acestora;
d) contribuie la rezolvarea in termen de 30 zile a propunerilor, sugestiilor 9i reclamaliilor
angajatilor;
e) indeplineste orice alte atribulii prevdzute de lege sau sarcini stabilite prin hoterarea
organelor ierarhic superioare.

Art.4E. Conducerea Bibliotecii ,V. A. Urechia" Galali este asigurata de cetre
manager/director, ajutat de cdtre un director adjunct Si un contabil gef. Numirea,
promovarea, sanclionarea gi eliberarea din functie a directorului gi a directorului adjunct se
rcalizeazi, in conditiile legii, de cetre Consiliul Judetului Galati.

Att 49. Managerul/Direcforu, Bibliotecii Judetene,,V.A. Urechia" are urmdtoarele
atributii:
a) ia mdsuri pentru organizarea activitdtii pe baze de programe anuale gi proiecte culturale
pe termen mediu 9i lung (de reguld conform prevederilor din Contractul de management);
b) actioneazd pentru gospodArirea Si gestionarea corespunzdtoare a patrimonlului;
c) asigurd efectuarea cheltuielilor, incheierea contractelor 9i a celorlalte operaliuni
financiar-contabile privind executia bugetarii;
d) este ordonator te(iar de credite $i reprezinte institutia in relatiile cu persoane fizice sau
juridice;
e) intocme9te, prin Organigramd 9i Regulamentul de organizare gi functionare,
organizarea functionale a Bibliotecii Judetene ,V.A. Urechia" $i o supune spre aprobare
Consiliului Judetului Galati;
f) conduce Consiliul de Administralie al Bibliotecii, in calitate de pregedinte;
g) numegte Consiliul $tiinlific al Bibliotecii;
h) numegte Consiliul Editorial al Bibliotecii.

An-50- Directorul adjunct de specialitate, care esfe Si locliitorul directorului,
are o dubE funcrie:

(1) o functie specifice de bihliotecd Si relatii publice, cu urmetoarele atributii :

a) asigura realizarea Si actualizarea procedurilor activitetilor de relatii publice;

DINTE,
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b) asigure ind#linirea in , in conformitate cu planul d
activitate anual aprobat d
c) asigure implementarea

allru
izart

linstitutiei;
indicatorilor de performantii specifici

functiilor publice ale institutiei;
d) relationeaze cu terti, la nivel national gi international, conform competentelor serviciilor
Si birourilor din subordine.

(2) o functie tehnicd de investitii 9i dezvoltarc filiale, cu urmdtoarele atributii:
a) coordoneazd 9i respunde de activitatea de Achizitii publice;
b) in colaborare cu gefii de servicii 9i de birouri, intocmegte planurile anuale de investitii,
dotare Si aprovizionare cu materiale consumabile, magini, utilaje gi aparature,
echipamente lT, software gi servicii, necesare tuturor sectoarelor de activitate, pe care le
supune spre aprobare directorului institutiei;
c) auizeaze propunerile de reparatii curente gi capitale la constructii gi instalatii pe care le
supune spre aprobare directorului general;
d) urmdregte executia din punct de vedere tehnic, intocmegte rapoarte, elaboreazd
contractele, caietele de sarcini gi graficele de executie privind reparaliile curente gi capitale
la constructiile gi instalatiile sediilor Bibliotecii;
e) coordoneaze Si respunde de intretinerea sediilor, achizitionarea de bunuri, servicir gi
lucreri, in Iimita fondurilor aprobate cu aceasti destinatie prin bugetul de venituri gi
cheltuieli al Bibliotecii;
f) intocmegte Si avizeaze, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare,
documentatia pentru achizitia publice de produse, lucreri Si servicii;
g) stabilegte prioritatile, in vederea realizdrii obiectivelor de investitii ale Bibliotecii gi face
propuneri de alocare a fondurilor necesare, pe obiective;
h) propune directorului institutiei programul anualin domeniul investitiilor;
i) propune spre avizare atat componenta comisiilor de licitatie gi de receplie a lucrerilor de
investitii, cat Qi a produselor Si serviciilor;
j) propune spre avizare componenta comisiilor de licitalie Si receplie a lucrarilor de
reparatii capitale;
k) coordoneaza activitatea administrativ-gospodereascd gi de aprovizionare a magaziei de
materiale a Bibliotecii;
l) elaboreazd comenzile speciflce serviciilor cetre Atelierul Legdtorie gi le supune spre
aprobare directorului Bibliotecii;
m) raspunde de^ ordinea, intrelinerea gi curatenia din institutie $i Filiale.

Art.s1. ln cadrul Bibliotecii ,,V. A. Urechia" Galati functioneaze un Consitiu
$fiinrific format din I membri, numti prin dispozitia directorului.

4d.52. Consiliul gtiintific al Bibliotecii Judetene ,V.A. Urechia", organ de
specialitate consultativ, este format din g membri 9i este abilitat sd se refere la toate
problemele de specialitate precum gi asupra calitetii, continutului 9i oportunitdtii elabor6rii
unor lucriri sau materiale de cdtre bibliotece.

Art.53. (l) Consiliul $tiintific are in componentd persoane cu prestigiu profesional
din Biblioteca Judeteane,,V.A. Urechia" sau din afara ei;

(2) Pre$edintele Consrliului gtiintific este numit de directorul Bibliotecii.
Art.54. (1) Consiliul $tiintilic are urmetoarele competente, atributii,

responsabiliteti Si indatoriri:
a) stabilegte programul de cercetare al bibliotecii, analizeaze lucrSrile Si documentele
elaborate gi inainteazA Consiliului de administratie programele 9i analizele, impreune cu
solutiile gi mesurile propuse;
b) propune gi avizeazi tehnologii, metodologii de lucru in biblioteca gi norme de muncA;
c) i9i de acordul asupra proiectului programului bibhotecii de formare, instruire gi
perfectionare profesionala a personalului;
d) indepline9te alte sarcini cu caracter de specialitate stabilite de director sau de cdtre
Consiliul de administratie;
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Consiliul d
i $tiintific este anual Si se aprob

(3) Consiliul $
nevoie; L

:2 ori pe trimestru sau ori de cate ori este

Editorial fotmal din 5 membri, abilitat sd se refere la intreaga activitate editoriale a
Bibliotecir;

(2) Membrii Si pregedintele Consiliului editorial sunt numiti prin dispozilia
directorului.

An-56. Consiliut Editorial ae wmdloa.de atributii gi competente:
a) avizeazA ii stabilegte proiectele de volume propuse spre editare;
b) propune tirajul pentru fiecare volum, precum gi modul de finantare;
c) stabilegte criteriile de selectie a manuscriselor primite;
d) intocme$te planul editorial anual pe baza calitetii gi competitivitetii manuscriselor
depuse Si a incadrdriiin termenele editoriale;
e) productia editoriald se dirijeaza cetre Minilibrdria ,Axis Libri", Biroul Completare, achizilii
$ievidenta colectiilor precum Si cetre magazie.

Art.57. Anual, conducerea Bibliotecii ,,V.A.Urechia" Galali intocmegte rapoarte de
autoevaluare a activitdtii Bibliotecii pe care le prezinte Consiliului de Administralie gi
Consiliului Judetului Galati.

CAPITOLUL VII
REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

Sectiunea 1 - Dispozilii generale:
Art.58. (1) Accesul utilizatorilor la cataloagele, colectiile 9i serviciile Bibtiotecii

Judetene "V.A. Urechia", se face in conformitate cu prevederile din Legea bibliotecilor
33412002, republicat6, cu modificarile gi completerile utterioare, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, precum gi cu reglementdrile referitoare la protectia
patrimoniului cultural national, la drepturile de autor $i la drepturile conexe;

(2) Pot beneficia pe deplin de serviciile Bibliotecii cet5tenii romani care au domicitiut
stabil in judetul Galati, iar cetdtenii romani din afara judetului gi cei streini, limitat, dupe
cum este stabilit in prezentul Regulament;

(3) Utilizarea serviciilor Si a bunurilor Bibliotecii este, in principiu, gratuit6. Plata
pentru serviciile speciale, pentru permisele ocazionale sau cele eliberate in urma pierderii,
pentru amenzi qi despAgubiri, pentru documentele pierdute, deteriorate sau distruse Si
pentru penalizarib de intarziere se face conform tarifelor in vigoare stabilite de
conducerea Bibliotecii 9i aprobate de Consiliul Judetului Galati.

Sectiunea 2 - Oratuli
Art.59. Programul pentru public al Bibliotecii "V.A. Urechia" este urmatorul:
l'll la sediul cenlral:

- luni - vineri: - de la ora goo Ia 20oo
- duminica: - de la ora 800 la ora 1300'
- lunar, ultima vineri - inchis (zi sanitard);

(21 la tiliale:
- luni - vineri: - de la ora 9oo la 20oo
- duminice: - inchis;
- lunar, ultima vineri - inchis (zi sanitare),
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(3) Eve alele public de la sediul central p
Si orarul filia or vor fi a unicare uzuale: afig, site-ul bibli
mass-med

Sectiunea 3 - S6rvicii

enciclopedic, asiguri urmdtoarele servicii pentru public:

^ ('l). Servicfi prestate gratuit:
a) lmprumutul la domiciliu al documentelor de bibliotecA prin sectiile de imprumut pentru
copii $i/sau adulti de la sediul bibliotecii, filiale Qi puncte de imprumut;
b) Prelungirea termenului de imprumut la domiciliu gi rezervarea documentelor in conditiile
prezentului Regulament;
c) Studiul documentelor de bibliotecd in selile de lecture amenajate in acest scop;
d) Cercetarea 9i studierea documentelor ce fac obiectul colectiilor speciale-bibliofile (cafte
veche romaneascd tipdritd pand la 1830, carte romaneascd tipdritd intre 183'l-'1865, carte
streind tipdritd pane la '1750, manuscrise $i scrisori autografe, gravuri 9i hd(i vechi) sau
fond tradilional@ane tipiirite intre 1850-1949), in silile de lecture destinate acestur scop;
e) Audierea 9i vizionarea individualS a casetelor video sau audio, a CD-ROM-urilor audio
sau digitale in spatiile special amenajate;
f) Accesul la colectiile altor biblioteci prin serviciul de imprumut interbibliotecar gi on-line
prin intermediul retelei globale de informare;
g) Asistente de specialitate penhu cercetarea 9i consultarea cataloagelor alfabetice 9i
sistematice pe fige, in volume sau in sistem automatizat;
h) Sesiuni de informare pentru utilizarea serviciilor bibliotecii gi cursuri de initiere in
utilizarea compulerului, a bazelor de date gi lnlernetului pentru grupuri organizate de
utilizatori,
i) Bibliografii, consultatii bibliologice qi de tehnica muncii intelectuale la cererea utilizatorilor
persoane fizice sau a institutiilor;
j) lnformare Si documentare bibliografice pe baza colectiilor proprii sau ale altor biblioteci
utilizand cataloagele, bibliografiile existente accesul on-i,ne la resursele informationale
disponibile pe pagina web a Bibliotecii "V.A. Urechia";
k) Furnizare de referinte tradilionale Si electronice prin servicii specializate;
l) lnformatii factologice 9i bibliografice de interes local inregistrate in baze de date proprii
sau in alte baze de date,
m) Activitati de animatie culturale: primirea de vizite organizate, lanseri de carte, reuniuni
culturale, simpozioane gi colocvii, intalniri cu personaliteti din diverse domenii, concursuri,
vernisaje de expozitii etc;
n) Accesul categoriilor de persoane cu dizabiliteti locomotorii prin amenajeri speciale de
acces Si loc de studiu Si informare, precum gi al nevezitorilor, prin imprumutul c64ilor
audio gi al dispozitivelor speciale de utilizare a acestora;
o) Utilizarea echipamentelor instituliei pentru consultarea documentelor audio-video,
multimedia, pentru nevezetori Si altele destinate beneficiarilor;
p) Servicii de tip editoriale (culegere, redactare, tehnoredactare, machetare, corecturd)
pentru colaboratori ai publicatiilor editate de institulie, cu aprobarea directorului;
q) Expunerea de materiale promotionale cu caracter cultural gi educativ, furnizate de
parteneri, in spatiile bibliotecii.

(2). Biblioteca Judeteana "V.A. Urechia" oferi utilizatorilor sar, persoane juridice sau
fizice, in conditiile legii, cu aprobarea Consiliului Judetului calati, urmatoarele seryrcii
speciale pe baze de brife:
a) Tehnoredactarea computerizate gi listarea de documente, transferul de date, precum gi
copierea ii multiplicarea de documente existente in colectiile bibliotecii, in conditiile
permise de prevederile legii dreptului de autor, indiferent de tipul de suport ;

b) Scanarea de documente, in limita a zece pagini:

?ifl,*g
Art.60. Biblioteca Judeteani ,,V.A. Urechia", bibliotecd de drept public cu profil
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c) lnchirie pora16 te specifice pentru organizarea
cursufl, semrnaflr, every
d) Navigarea pe lntq te gratuit, in limita locurilor disponibile;
e) Vanzarea de d gi m ale (ce(i postale, calendare etc.);
f) Laminare, spiralare, legare gi insi documente (carte, proiecte etc.);
g) Cursuri de pregatire Si perfeclionare profesionald in parteneriat cu furnizori de programe
de formare continue atestati;
h) Alte activiteti in conditiile legii.

Sectiun-ea 4 - Drepturi Si obligatii ale utilizatorilor
A,I,,61. I ns c rierea uti I izatori lo t
(1) Folosirea individuald a serviciilor de bibliotece se face in baza ,,contractului de

utilizare" ce se incheie la data inscrierii la Biblioteca. Semnarea ,,contractului de utilizare"
(v. anexa) constituie actul juridic prin care cititorul igi asume rdspunderile morale,
materiale gi penale, dupe caz, privind folosirea, pastrarea gi restituirea la termen a
documentelor de bibliotecd imprumutate gi consultate precum gi folosirea celorlalte bunuri
materiale din bibliotecd Si respectarea prezentului Regulament. Un exemplar al
contractulu^i rdmane in posesia utilizatorului gi unulin posesia Bibliotecii.

(21 ln baza incheierii ,,contractului de utilizare" se elibereazd ,,permisul de intrare"
care va fi utilizat pentru accesul la serviciile bibliotecii;

(3) Obtinerea ,,permisului de intrare" se face pe baza actelor de identitate (buletin,
carte de identitate - pentru cetetenii romani - sau pagaport - pentru cetdtenii skdini) gi

carnet de elev/student pentru utilizatorii mentionati la art. 63 alin. (1) pct. 2. in situatii
speciale, dacd utilizatorul nu dispune de toate actele necesare, se poate elibera un permis
"ocazonal", pentru 48 de ore, cu acces restrictionat pentru imprumutul la domiciliu;

(4) Minorii sub 14 ani vor fi inscrisi de cetre unul din pirinti/tutore sau, in situatii
speciale, de cetre o persoane majord, in calitate de garant, pe baza actelor mentionate in
alin. (3) la care se adaugd certificatulde nagtere al minorului;

(5) La inscriere, vor fi furnizate numai acele date personale prevazute in ,,contractul
de utilizare", care vor fi utilizate doar pentru identificarea utilizatorului in cursul utilizdrii
serviciilor qi bunurilor Bibliotecii, precum gi pentru prelucrarea statistice.

(6) Datele cuprinse in "contractul de utilizare" $i in baza de date vor fi tratate
confidential gi prelucrate in conformitate cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal gi protectia vielii private in sectorul comunicaliilor
electronice transpuse prin Legea 506/2004, gi conform Oeciziei 13212011, emise de
Autoritatea Nalionald de Supraveghere a Prelucr5rii Datelor cu Caracter Personal, privind
conditiile prelucrarii codului numeric personal gi a altor date cu caracter personal avand o
functie de identificare de aplicabilitate genera16.

(7),,Permisul de inkare " este valabil cinci ani de la data (anul) inscrierii, cu exceptia
celui ocazional care este valabil 48 ore. Anual, permisul va fi prezentat de utilizator la
punctele de inscriere de la sediul central sau filiale pentru verificarea datelor;

(8) in cazul pierderii, deteriorerii sau furtului permisului, raspunderea va reveni
titularului, care nu va mai beneficia de serviciile Bibliotecii decat dupe procurarea unui nou
permis, a cirui contravaloare o va suporta. Permisul trebuie declarat pierdut, furat sau
deteriorat in termen de 48 de ore de la data incidentului pentru a fi anulat. Biblioteca nu
rdspunde pentru eventualele pagube survenite in urma substituirii frauduloase de
persoand in utilizarea permisului;

(9) La schimbarea datelor de identitate (nume, adresa, loc de munc6, numar de
telefon), precum 9i in cazul eliberdrii unei noi ce(i de identitate, utilizatorul este obligat s6
comunice modificerile in termen de maximum 10 zile calendaristicei

(10) ,,Contractul de utilizare" poate fi reinnoit dupe dobandirea cd(ii de identitate de
catre minorii care au implinit 14 ani, nemaifiind strict necesard includerea unuia dintre
parinti/tutori in calitate de garant;
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(11) glmnarea- "co e cdtre utilizator Si inregistra
imprumutur rr in preze evidente informatizat, pe baza
codurilor ljuridic prin care acesta confirmd

ivitatea accept5rii responsabilitetilorefectuarea serviciul
ce-i revin, conform ui Reg

Art.62. impr-umutul

persoane:
'l. Cetitenii cu domiciliul stabil intr-una din localitetile Judetului catati;
2. Cetdtenii streini Si cei romani din afara judetului care studiaze in invetdmantul general,
liceal, universitar Si postuniversitar din Municipiul Galati, in baza unui acord
interinstitutional gi alte persoane, cu aprobarea scrisd a conducerii Bibliotecii;

(2) lmprumutul la domiciliu se poate face numai de titularul ,,permisului de intrare"
care are acest drept stipulat prin contract. Pentru membrii aceleiagi familii, imprumutul se
poate face de cetre unul dintre acegtia, imputernicit in scris in ,,contractul de utilizare" de
cetre titulari;

(3) Utilizatorul titular respunde de prejudiciile cauzate de utilizarea abuziva a
permisului de cdtre imputernicit;

(4) La cererea bibliotecarului, in decursul utilizerii serviciilor gi bunurilor bibliotecii,
utilizatorul este obligat sd prezinte aldturi de ,,permisul de intrare" $i actul de identitate;

(5) Fiecare cititor inclus la alin. (1) poate imprumuta la domicitiu pane la 4 (patru)
documente, din sectiile de imprumut la domiciliu de la sediul bibliotecii, filiatete gi punctele
de imprumut, cu exceptia persoanelor imputernicite, in baza unui acord scris, de parteneri
institulionali sau colectivitAti aflate in situatii defavorizate (persoane cu dizabilite!, cele din
spitale, aziluri de betrani, penitenciare etc.) care pot imprumuta mai multe documente pe
bazd de proces verbal, cu aprobarea conducerii;

(6) La cerere, se fac rezeryari (retineri) de documente, care se pastreaze 5 zile
calendaristice de la data in$tiinterii. Cheltuielile postale sunt suportate de cititor. Sunt
acceptate 9i rezerveri prin telefon gi on-line;

(7) Rezervdrile pentru accesul la lnternet se fac numai pentru ziua curentd. in cazul
in care utilizatorul intarzie mai mult de 5 minute, bibliotecarii igi rezervd dreptul de a
redistribui locul unui alt utilizator.

(8) in vederea elaborSrii unor lucrdri care necesiti o consultare bibliografica mai
ample, se vor imprumuta pane la I documente de bibliotec5, cu aprobarea conducerii,
utilizatorul precizand obligatoriu motivatia gi/sau tema lucrarii;

(9) Termenul de imprumut la domiciliu este de maximum 28 de ztle calendaristice
pentru fiecare document de biblioteca, cu exceptia celor multimedia 9i periodice care au
termenul de imprumut de 7 zile calendaristice gi a imprumuturilor pentru colectiviteti
prevazut la alin. (5), care pot beneficia de un termen de maximum 3 luni. Dacd ziua
scadentei cade intr-o ziin care Biblioteca este inchisd pentru public, termenul va fi decalat
in urmetoarea zi lucr5toare;

('10) Pentru imprumutul ce(ilor audio Daisy, destinat persoanele nevezdtoare,
termenul de restituire este de 14 zile calendaristice. Se pot imprumuta maxim doua
ce(i/tranzactie, impreund cu un dispozitiv special, numit "player Oaisy", care face posibilA
citirea lor gi care va fi returnat odati cu documentele imprumutate;

(11) Termenulde restituire se poate prelungi o singurd dat5, inainte de expirare, cu
un termen egal ca durata, prin completarea formularului tip de prelungire pe suport hartte
sau in variante onJine, numai dacd pentru respectiva unitate biblioteconomica nu existd
solicitare de tezetyate,

(12) Restantierii vor putea prelungi termenul de imprumut doar cu aprobarea Sefilor
de la birourile de imprumut, de la filiale, de la Serviciul Relatii cu publicul sau de directorii
institutiei; 

^(13) lmprumuturile efectuate in conditiile alin. (B), nu beneficiazd de prelungirea
termenului de restituire, decat pentru maxim patru documente de bibliotecd pentiu o

(1) Pot beneficia de serviciul de imprumut la domiciliu urm5toarele categorii de
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perioade de mal,m 10 de bibliotecarul care o
tranzactia respg6tiva;

(14) Pedtru documr
domiciliu se poate reduce

de circulatie termenul de imprumut la
bare opereazi tranzactia la minimum 10

zile calendaristice, te.a dt#4e prelu-hgi*fxcep(ie fac documentele de tip muttjmedia 9i'_ - - 'rr' -' r'-
periodice, al ceror lermen se poate reduce la minim 2 zile calendaristice;

(15) Pentru obtinerea documentului de biblioteca in vederea consulterii pe loc,
utilizatorul completeaze un "buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat; se pot onora
maximum 4 solicitdri de titluri (volume) pe tura. La inmanarea documentului de bibliotecS,
cititorul va semna de primire;

(16) Discurile, casetele audio, casetele video gi DvD-urile se studiazi 9i se
vizioneaza in sala special amenajate, pe baza completerii "buletinului de cerere"
respectandu-se prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor gi drepturile conexe cu
modificdrile Si completArile ulterioare; se poate consulta un titlu pe zi, iar in cazul CD-
ROM-urilor multimedia, maxim o ora pe zi;

(17) CD-ROM-urile se consultd doar in formatul ROM, cu exceplia celor instalate in
sistem, in cadrul Sectiei de referinte electronice $i lnternet Si Sectia Multimedia;

(18) Documentele de bibliotece solicitate in vederea consult5rii pe loc se vor utiliza
numaiin sectiile care le gestioneazd:

(19) Pentru periodicele de format mare, solicitate in numer mai mare de 4 vol. pe
ture, cererea de lecture se va depune cu cel putin o ziinainte;

(20) Ultimul "buletin de cerere" este acceptat de cdtre personalul sililor de
lecture/multimedia/referinte cu o ore inainte de terminarea programului cu publicul;

(21) Pentru protejarea unor categorii de documente se dispun mesuri speciale de
consultare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1822000 privind protejarea
patimoniului cultural nationalmobil, dupe cum urmeazd'
'1. Documentele de bibliotece din fondul colecliilor speciale-bibliof,/e se pot consulta in sala
de lecturd special amenajatd qi in urma completdrii unuitipizat aprobat de conducere;
2. Utilizatorii nu pot fotocopia cu aparate analogice sau digitale proprii documentele care
fac parte din fondul colecf,I/or speciale-bibliofile gi fondul traditional, decat cu aprobarea
conducerii;
3. Documentele din fondul colectii speciale-bibliofile gi fondut traditional cu stare flzicd
precar5 nu se pot consulta;
4. Documentele ce fac parte din fondul colectiilor speciale-bibliofile pot fi consultate pe
baza legitimatiei de cercetdtor sau a altui document care ateste obiectul unei cerceteri
$tiinlifice, numai cu aprobarea conducerii :

5. DacA pentru documentele din fondul tradilional exislA reedit6ri, se vor consulta numai
acestea din urma. Exceplie fac cererile de documentare in vederea redactdrii de lucrdri
Stiintifice, mentionate pe verso-ul buletnelor de cerere,
6. Documentele din fondul ,,depozit legal" constituie "fond intangibil", confotm Legii pivind
Depozitul legal de documente nr. 111/1995, 9i nu pot fi consultate.

ArL63. Comportamentul utilizatorului
(1) Accesulin selile de lecturd, referinte, audiere sau vizionare este admis numaiin

baza perm,su/ui de bibliotece;
(2) Utilizatorul este obligat sd verifice la primire, starea fizicd a documentelor de

bibliotecd, semnaland defecliunile, iar la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare
document pentru stabilirea eventualelor deterioreri. Utilizatorul va restitui documentul de
bibliotece imprumutat in starea in care l-a primit. in caz contrar, va respunde material
pentru prejudiciul cauzat;

(3) Utilizatorii nu pot s5-9i paraseasca locurite din siilite de ledure pe o perioadd
mai mare de o ora ferd a anunta custodele de sale; in caz contrar, bibliotecarii au dreptul
de a repartiza locurile respective altor utilizatori;

2014
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din sala Referinte electronice/lnter
pe o perioad/mai mare ,r6ta custodele; in caz contrar, bibliotecarii

utilizatori;au dreptul de a
(5) Se limi irea unui czfculator simultan de doud persoane cu exceptia

situaliilor in care a lucreaze la un proiect comun, instruiesc cealafte persoane in
folosirea calculatorufui/accesarea internetului sau in situatia in care cea de-a doua
persoanA este un perinte / tutore;

(6) in situatia suprasoliciterii serviciului de acces la internet, bibliotecarii igi rezerve
dreptul de a limita durata sesiunii, realizend rezervdriin aga felincat se poate satisface un
numAr cat mai mare de utilizatori;

(7) Utilizatorii pot beneficia la computerele destinate referintelor electronice gi
accesului la lnternet de activiteti de fotocopiere, procesare de text, tipdrire la imprimantd,
copiere de date pe orice tip de suport magnetic, doar prin intermediul custodelui;

(8) Se interzice accesarea de site-uri lnternet, accesarea sau distribuirea de
materiale cu caracter ofensator Si defdimitor: forme abuzive de marketing, violentd,
pornografie sau materiale care pot instiga la ur5 sau discriminarea rasiale, religioase sau
sexuald;

(9) Biblioteca nu ofere garantii cu privire la calitatea informatiilor disponibile pe
lnternet. Nu toate informatiile disponibile pe lnternet sunt corecte, actuale Si complete;

(10) Se intezice introducerea materialelor de propagandd neadmise de lege,
materiale inflamabile Si pirotehnice. Afigele se pot lipidoar cu aprobarea conducerii;

(11) Accesul in sdlile de imprumut, lectuni Si auditii, cu mape, sacoge, serviete,
paltoane, etc. este interzis. Acestea vor fi depuse la garderobe, care este gratuite Si
obligatorie sau in spatiile special amenajate;

(12) Utilizatorul trebuie sA permitd bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la
iesirea din zonele de acces public, pentru a se depista eventualele sustrageri de
documente de bibliotecii

(13) Utilizatorii sunt obligali sd aibe o atitudine civilizati care sd permitd activitatea
de lecturd Si studiu, sd pdstreze linigtea, ordinea gi curatenia in Biblioteca. Consumul de
alimente, bduturi, gi fumatul sunt permise numai in locurile prevezute cu aceasta
destinatie;

('14) Se interzice accesul cu animale in incinta Bibliotecii;
(15) Dace utilizatorul sau un alt membru al familiei sale contracteazd o boal6

contagioasd in perioada in care a imprumutat documente de bibliotecS, este obligat ca
odatd cu restituirea lor sd anunte bibliotecarul pentru a se lua mdsuri de dezinfectie sau
distrugere, dup6 caz;

(16) Utilizatorii sunt obligati ca in momentul operdrii tranzactiei sd verifice starea
documentelor gi sa semnaleze bibliotecariior eventualele defecte. in caz contrar, vor
rdspunde material pentru deteriorarea lor;

(17) Utilizatorii sunt obligati sA utilizeze computerele gi materialele aferente conform
regulilor afiSate, se nu degradeze aparatura din dotare 9i mobilierul;

(18) Este intezis utilizatorilor sa remedieze singuri eventualele deteriordri ale
documentelor, ale aparaturii sau ale altor bunuridin dotarea Biblioteciii

(19) Utilizatorii pot utiliza cutia speciale de sugestii $i sesizdri sau adresele de
contact din pagina web a institutiei pentru a contribui la normalizarea raporturilor utilizator-
bibliotecar Si la optimizarea activitetii institutiei. Biblioteca nu este obligata sa rdspundd
mesajelor anonime.

(20) Tn scopul imbunatilirii ofertei inrormalionale Biblioteca pune ta dispozilia
utilizatorilor formulare pentru propunei de achizilie, pentru documentele inexistente in
colectiile sale, la punctele de inscriere Qi la pupitrele de operare a tranzactiilor. Aceste
formulare vor fi depuse in cutiile de speciale de sugestii Si sesizeri de la sediul central sau
filiale.
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Sectiu 5-S
Art. i1 in caz de

1. Plata unei penali
termenului de imp
intarzierii, pane la

2014

ui de imprumut se vor lua urmetoarele

e zile calendaristice de la data expirdrii
functie de durata
de bibliotecd din
este stabilit de

icate gradual, pentru fiecare document in
in pretul mediu de achizilie al documentelor

anul precedent. Cuantumul acesteia, per documenuzi inteziere,
conducerea Bibliotecii in conformitate cu prevederile legale;
2. Dupa 30 de zile calendaristice de la data expirerii termenului de imprumut se va
expedia o notificare scrisa;
3. lncepand cu cea de-a 60-a zi de intarziere, utilizatorul restantier este pasibil de a fi
actionat in instanl6.

(2) Pentru despagubirea Bibliotecii, ca urmare a daunelor produse de utilizator,
ace^sta are urmetoarele obligatii:
1. ln caz de pierdere, sustragere de cetre te(i, deteriorare totale sau pa4iala a
documentelor de bibliotecd imprumutate:

- se anunle in cel mai scurt timp posibil bibliotecarul de serviciu de la sectia cereia ii
apadine documentul;

- se restituie Bibliotecii un exemplar identic (aceeagi editie) sau sa achite
contravaloarea actualizate a documentului pierdut gi amenda conform normelor legale;

- se achile contravaloarea efectelor pogtale.
2. in caz de deteriorare totald sau parliala a altor bunuri materiale din interiorul bibliotecii:

- sd restituie Bibliotecii un bun identic sau sd achite valoarea de inlocuire a bunului
distrus sau deteriorat.

(3) Pentru utilizatorii minori, despdgubirile vor fi suportate de cdtre pdrinli/tutori sau
giranti.

(4) Biblioteca V.A.Urechia nu respunde de bunurile ldsate de utilizatori in afara
spaliilor destinate pastrarii lor (garderobe).

Sectiunea 6 - Sanctiuni
Art.65. (1) Avedisment vetbal, pentu prima abatere gi pentru abateri minore

(conversatie cu voce tare sau continud, dormit in salile de lecturd, refuzul de a folosi
garderoba pentru a depune obiectele personale, filmare sau fotografiere a spatiilor
Bibliotecii fara acordul conducerii etc.);

(21 Suspendare temporard pand la 90 de zile calendaristice a dreptului de acces la
serviciile bibliotecii, pentru una dintre urmdtoarele fapte:
1. folosirea permisului unei alte persoane fer6 imputernicire exprese se sanclioneazd cu
suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii, pentru ambele persoane implicate, pe o
perioadd de 30 de zile calendaristice:
2. in situatiile prevazute la art.64 alin. (2)
3. fumatul, introducerea Si consumul alimentelor gi bduturilor in afara spaliilor special
amenajate, utilizarea abuzivd a telefonului mobil se sanctioneaza cu suspendare pe o
perioade cuprinse intre 15-30 de zile calendaristicei
4. accesarea site-urilor /nfemef in sensul art. 63 alin. (8) se sanctioneaze cu suspendare
pe o perioada de 30 zile;
5. nerespectarea linigtii, ordinii gi curdteniei in bibliotecd se sanctioneaze cu suspendarea
pe o perioadd intre 30 zile $i 60 de zile calendaristice;
6. nerespectarea normelor minime de igiene corporalS $i conduita/comportament civilizat
se sanqioneaza cu suspendarea pe o perioada intre 30 zile gi60 de zile calendaristice;
7. scoaterea publicatiilor din sala de lecturd indiferent de durate , le'6 avizul bibliotecarului,
se sanctioneaza cu suspendare pe o perioade de g0 de zile;
8. deteriorarea publicatiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini, distrugerea
etichetei cu cod de bare gi numdr de inventar aplicatd de Bibliotece) se sanclioneaii cu
suspendare pe o perioade de 90 de zile calendaristice;

PAUL PU$CA$
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9. intarzierile re a documentelor la termen pot atra
e zile calendaristice.suspendarey'e o perio

(3) guspenda a nedeterminate va avea loc in cazul
necomunicerii schi art. 61 alin. (9), precum Si in cazul
cumuldrii mai multofabateri sau a pte grave care lezeazd institutia, neprevezute in
prezentul Regulament. Suspendarea se va decide de catre directorul bibliotecii, la
propunerea scrise a 9efilor de serviciu/de birou (la sediul central) sau a responsabililor de
filiale;

(4) Sustragerea documentelor de biblioteca sau ale altor bunuri materiale aflate in
patrimoniul bibliotecii, constituie infractiune 9i se sanctioneaze conform legilor in vrgoare
de cetre autoritatile indrituite,
1. flagrantul dovedit de cetre angajatii bibliotecii, constatat prin proces verbal, constituie
cauza de suspendare pe o perioada nedeterminatd a accesului la serviciile Bibliotecii,
coroborata cu obligativitatea despegubirii eventualelor daune produse, indiferent de
calificarea juridice a faptei;
2. Biblioteca este monitorizata video qi dispune de sistem antifurt pentru a preveni 9i a
proba eventualele fapte neregulamentare petrecute in incinta gi proximitatea sediilor
institutiei.

(5) Toate sanctiunile vor fi consemnate in figa electronrce a utilizatorului. Acestea
pot fi aplicate cumulat Si pot fi contestate de citre utilizator conform prevederilor legale;

(6) Derogarea de la prevederile prezentului regulament va fi hotaratd de cetre
conducerea Bibliotecii in conditiile legii.

Art.66. Regulamentul serviciilor pentru public intra in vigoare in termen de 30 de
zile de la data aproberi Regulamentului de organizare gi funclionare al Bibliotecii ,,V. A.
Urechia" Galati.

CAPITOLUL VIII
DtsPoztT FTNALE

Art.67. Biblioteca ,V.A. Urechia" poate fi sprijinitd economico-financiar, $tiintific,
cultural etc. de Primaria 9i Consiliul Local Galati, Universitatea "Dunerea de Jos" Galali,
fundatii ori alte organisme neguvernamentale culturale gi gtiintifice sau de agenti
economici sau sponsori persoane fizice; acest sprijin va putea fi acceptat dace este
acordat fere nici un fel de conditiondri, ingerinle sau influenle privind orientarea de
ansamblu, programele de activitate gi personalul institutiei.

Art.68. Ordonarea documenlelor curente financiar-contabile, administrative sau de
orice altd nature, intre in obligatiile de serviciu ale gefului de compartiment sau salariatului
delegat de acesta gi se arhiveazd, conform normelor stabilite.

Art.69. Se insdrcineaza cu aducerea la cunogtinte, sub luare de semndtura, a
prevederilor regulamentului, gefii compartimentelor, care respund, impreune cu toti
salarialii bibliotecii, de stricta cunoa$tere 9i respectare a dispozitiilor sale.

Art.70. Noii angajati ai Bibliotecii Judetene ,,V.A. Urechia" trebuie sa ateste in
termen de 10 zile, faptul cd au luat la cunogtinte de prevederile prezentului regulament gi
se obligd sa le respecte.

Art.7l. Prezentul Regulament pentru Organizarea 9i Functionarea Bibliotecii
Judetene,,V.A. Urechia" intra in vigoare la data aprobiiriide Consiliul Judelului Galali.

4n72. ln cazuri justificate, Consiliul de administratie al Bibliotecii Judetene ,V.A.
Urechia" poate propune Consiliului Judetului Gatati modificari sau complet5ri ale
prezentului regulament.

Art.73. Prezentul Regulament oblige salariatii gi indeosebi conducerile
compartimentelor la colaborare reciproce in vederea realizarii sarcinilor gi atributiilor de
serviciu.
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          Anexa nr. 3 
      

CHESTIONAR NR.  
 

Pentru Bibliotecă, opinia Dumneavoastră contează. Chestionarul va fi utilizat în scopul 
concentrării resurselor pentru îmbunătăţirea serviciilor bibliotecii. Vă rugăm să zăboviţi o 
clipă pentru a completa acest scurt chestionar, bifând o singură opţiune pentru fiecare 
întrebare. 

  

Sub 1 
an 

1 - 3 
ani 

3 - 5 
ani 

5 - 10 
ani 

Peste 10 
ani 

1. De cât timp utilizaţi serviciile bibliotecii?           
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2. Vă satisface programul cu publicul? 

3. 
Vă satisface ambientul din cadrul bibliotecii? (microclimatul, 
iluminatul, liniştea, curăţenia, mobilierul şi culorile interioare)? 

4. 
Aţi găsit documentele / informaţiile de care aveţi nevoie? (cărţi, 
reviste, DVD-uri, CD-uri etc.) 

5. 
Aranjarea din raft vă ajută la regăsirea documentelor pe care le 
căutaţi? 

6. Cum apreciaţi profesionalismul bibliotecarului în relaţia cu Dvs.? 

7. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de calitatea serviciilor noastre? 

8. 

 
  Cum am putea să vă oferim servicii mai bune și ce-ați dori să îmbunătățim la serviciile bibliotecii? 
Comentarii, lucruri care vă preocupă, sugestii? 

             

       

       

            
      

  

Sub 14 
ani 

14 - 25 
ani 

26 - 40 
ani 

41 - 60 
ani 

Peste 60 
ani 

9.Vârsta Dvs?           
     

  M F   

10. Sexul:       

      

Vă mulțumim pentru contribuția Dvs., adusă la îmbunătățirea serviciilor Bibliotecii! 



Consiliul Judeţului Galaţi         Anexa nr. 4 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” 
Compartimentul Marketing. Proiecte. Programe 
                                     
 

                       Chestionar 
  

 Biblioteca „V.A. Urechia” organizează ancheta  pentru a analiza impactul Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri”, 
ed. a IX -a şi gradul de satisfacţie a membrilor comunităţii faţă de serviciile bibliotecii. Vă rugăm să răspundeţi la întrebările 
următoare cât mai sincer, pentru o interpretare relevantă a rezultatelor de care depinde reuşita anchetei.  
 
 
1. De unde ați aflat despre Festivalul Național al Cărții „Axis Libri”? 
 
     □  Presă/TV               □  Rețele sociale               □  Site-ul Bibliotecii                 □  Altele  
     
2. Participați la acest Festivalul Național al Cărții „Axis Libri”, pentru: 
  
     □ Achiziția de cărți                  □  Manifestări culturale                □  Ambele variante 
      
3. Participați/ați participat la manifestările desfășurate în cadrul Festivalului Național al Cărții „Axis 
Libri”? 

 □ Da           □ Nu 
Dacă DA, pe o scară de la 1 la 5, cum apreciați următoarele (1- nesatisfăcător, 5- foarte bun): 
 
□ Târgul Naţional de Carte, ediţia a IX -a    1 2 3 4 5 
□ Campaniile de promovare derulate de bibliotecă  1 2 3 4 5 
□ Lansări de carte       1 2 3 4 5 
□ Momente artistice/Concursuri        1 2 3 4 5 
 
4. Oferta de carte din cadrul Târgului Național de Carte „Axis Libri” corespunde nevoilor d-voastră? 
  
   □ Da     □ Nu     
Dacă NU, ce v-ar interesa să achiziționați?....................................................................................................... 
 
5. Vă rugăm să vă spuneți părerea despre această ediție a Festivalului Național al Cărții „Axis Libri”:  
  
□ nesatisfăcătoare   □ satisfăcătoare   □ bine  □ foarte bine  □ excelent          
  
6.  Aveți sugestii pentru următoarele ediții ale Festivalului Național al Cărții „Axis Libri?  
     
    □ Da           □ Nu 
Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți care sunt acestea? 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 

Acum vă rugăm să ne dați câteva date despre dvs. 
Vârsta:  
 □ sub 15 ani  □ 15-25 ani  □ 26-40 ani  □ 41-60 ani          □ peste 60 ani 
 
Nivelul de pregătire: 
 □ gimnazial   □ profesional   □ liceal 
 □ universitar   □ postuniversitar 
 
 14  - 18 iunie 2017        Vă mulţumim! 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2017 
 

Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna ianuarie 2017 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1.  

Dimineți de lectură - proiect educațional  
Două activități: „Pe urmele Luceafărului” și „Al. 
I. Cuza și Unirea”. Au participat elevii Școlii 
Gimnaziale Nr. 28, coordonați de înv. Hogaș 
Drăguța și înv. Gavrilă Elena-Dorela  

20.01.2017 80 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

2.  
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 
Smărăndoiu Adrian 

11.01.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

3.  
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 
Smărăndoiu Adrian 

18.01.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4.  
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 
Smărăndoiu Adrian.  

25.01.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

5.  
Ce te legeni, codrule! - expoziție de carte din 
colecțiile Secției copii 

10.01 – 
10.02.2017 

500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

6.  
Umberto Eco - expoziţie de documente 04-13.01.2017 680  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

7.  Mihai Eminescu, poetul naţional al românilor - 13-31.01.2017 1250  Educaţie Toate Elevi, părinţi,  Pagina web:bvau.ro, 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

expoziţie de documente culturală categoriile vizitatori facebook 

8.  
24 ianuarie-Marea Unire – expoziţie de 
documente 

23-31.01.2017 800  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

9.  
Autori americani contemporani – expoziţie de 
documente 

31.01.2017 150  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10.  
Clubul de scrabble Axis Libri - 1 întâlnire 17.01.2017 8  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

11.  
Compoziție de stiluri de filme - expoziție de filme 
din colecțiile multimedia organizată la mezanin 
 

3-31.01.2017 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

12.  

Ion Heliade Rădulescu, membru fondator al 
Academiei Române – 215 ani de la naștere” (6 
ian. 1802-27 apr. 1872), expoziție de carte 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

6-13.01.2017 300 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.faceboo
k.com/pages/S%C4%
83li-de-
lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C
4%83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520
50111608627?ref=ts 

13.  Constantin N. Hamangiu, membru de onoare al 6-13.01.2017 200 Educaţie, Fără Toate Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Academiei Române – 85 de ani de la moarte (31 
dec. 1869 - 08 ian. 1932), expoziție de carte și 
periodice organizată în foaierul sălilor de lectură 

cultură limită de 
vârstă 

categoriile 
sociale 

14.  

Galileo Galilei, fizician și astronom italian – 375 
de ani de la moarte (15 febr. 1564 – 8 ian. 1642), 
expoziție de carte organizată în Sala „Mihai 
Eminescu” 

6-13.01.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

15.  
Omagiu Marelui Poet Mihai Eminescu, expoziție 
organizată vineri 12 ianuarie 2017, în foaierul 
Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galați 

12.01.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

16.  

Moliére (Jean-Baptiste Poquelin) – n. 15 ian. 
1622 – d. 17 feb. 1673 – 395 de ani de la naștere , 
expoziție de carte organizată în Sala „Mihai 
Eminescu” 

14-22.01.2017 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

17.  
Memento mori – 167 de la nașterea poetului 
Mihai Eminescu (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889), 
expoziție organizată în foaierul sălilor de lectură 

14-22.01.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile  

 idem 

18.  
Unirea Principatelor Române sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza, expoziție organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

23-29.01.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

19.  

Holocaustul și atrocitățile secolului XX - 
expoziție organizată la Casa Corpului Didactic 
Galați, cu ocazia Zilei Internaționale de 
comemorare a victimelor holocaustului 

27.01.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

20.  
Ion Luca Caragiale – Opera în imagini - 165 de 
ani de la nașterea marelui dramaturg român, 
expoziție organizată în foaierul sălilor de lectură 

30.01-
06.02.2017 

200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

21.  

Personalități gălățene aniversate în luna ianuarie:  
Ioan C. Beldie, preot militar în timpul Primului 
Război Mondial, profesor și director al 
Seminarului Sf. Andrei din Galați - 130 de ani de 
la naștere (31 ian. 1887 – 12 nov. 1954), 
expoziție organizate în sala „Mihai Eminescu” 

30.01-
06.02.2017 

200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

22.  

Personalități gălățene aniversate în luna ianuarie: 
Mihail G. Orleanu, judecător al Tribunalului 
Putna, Președinte al Tribunalului Dorohoi, 
procuror pe lângă Curtea de Apel Galați – 75 de 
ani de la moarte (20 oct. 1859 – 31 ian. 1942), 
expoziție organizate în sala „Mihai Eminescu” 

30.01-
06.02.2017 

200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

23.  

Personalitatea săptămânii – Nicholas Cage 
(07.01.1964) – actor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

2-8.01.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

24.  

Personalitatea săptămânii – Rodica Tapalagă 
(12.01.1939-18.12.2010) – actor - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

8-15.01.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

25.  
Personalitatea săptămânii -  Jim Carrey 
(17.01.1962) – actor - fişă biobibliografică de 

16-22.01.2017 100 Educaţie, 
cultură, 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 

 idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

prezentare, expusă în sala multimedia cinema sociale 

26.  

Personalitatea săptămânii – Grigore Vasiliu-
Birlic (24.01.1905-14.02.1970) – actor - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

23-29.01.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

27.  

Personalitatea săptămânii – Ștefan Iordache - 
(03.02.1941-14.09.2008) - actor - fişă 
biobibliografică de rezentare, expusă în sala 
multimedia 

30.01-
05.02.2017 

100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

28.  
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

11.01.2017 31 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

Pagina web: 
www.bvau.ro , 
pagina de FB, mass-
media locală 

29.  

Dezbatere: ”Despre legile care apără persoana în 
România” organizată în parteneriat cu Consiliu 
Județean al elevilor din Galați. La dezbatere au 
participat 30 de elevi din liceele gălățene 
interesați de problematica drepturilor omului și 
modul cum sunt ele respectate în România. Invitat 
special - avocat Mihaela Sârghe 

12.01.2017 36 
Educație, 
cultură, 
drept 

15-18 ani Elevi 

Pagina web: 
www.bvau.ro , 
pagina de FB, mass-
media locală 

30.  
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

18.01.2017 31 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

31.  
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

25.01.2017 31 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 

idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

însoțitori 

32.  
Masă rotundă – Întâlnirea Excelenței Sale dl. 
Hans Klemm, Ambasadorul SUA în România, 
cu presa gălățeană 

31.01.2017 80 
Educație, 
cultură 

Peste 25 
ani 

Jurnaliști, 
oficialități 
locale, 
reprezentanți ai 
ambasadei 

Pagina web: 
www.bvau.ro , 
pagina de FB, mass-
media locală și 
națională 

33.  

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

03.01.2017     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

Secția Colecții Speciale 
 

34.  

Alexandru Ioan Cuza – ctitorul României 
moderne – Expoziție ce reconstituie, prin 
litografii de epocă, o pagină strălucitoare din 
istoria românilor: Unirea Moldovei cu Țara 
Românească 

 3-31.01.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
 

35.  

J.R.R. Tolkien – 125 de ani de la naștere – 
expoziție de documente 

03-06.01.2017     150 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

36.  
Ion Agârbiceanu – 110 de ani de la naștere - 
expoziție de documente 

06-10.01.2017     150 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

37.  
Ionel Teodoreanu – 120 de ani de la naștere- 
expoziție de documente 

06.01-10.01     150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

38.  
Jack London - expoziție de documente 12-16.01.2017     150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

39.  
Ziua Culturii Naționale – expoziție de documente 13-20.01.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

40.  
Pe lângă plopii fără soț… – expoziție de 
documente 

13-20.01.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

41.  
Victor Cilincă la ceas aniversar - expoziție de 
documente 

13-18.01.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

42.  

Eminescu-reper al culturii universale- oră de 
lectură cu elevii clasei a X-a F. Prof. Mariana 
Constantin și Silvia Banea 

16.01.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

43.  

Din valurile vremii, apari să dai lumină – 
recital poetic prezentat de elevii claselor V-VIII. 
Prof. Romica Glavaschi și Aurelia Pătrașcu 

16.01.2017 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

44.  

Eminescu-sfântul preacurat al versului 
românesc - recital poetic prezentat de elevii 
clasei a IX-a D de la Liceul Teoretic ”Emil 
Racoviță 

17.01.2017 45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

45.  
Eminescu și prietenii – expoziție cu imagini 13-20.01.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

46.  
Luceafărul poeziei românești- expoziție cu cele 
mai frumoase poezii 

13-20.01.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47.  
Aura Cristi la ceas aniversar - expoziție de 
documente 

13-18.01.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

48.  
Noutățile lunii ianuarie - expoziție de documente 18-30.01.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

49.  
Noutățile lui Gerar, cel dintâi fiu al anului-
expoziție de documente 

18–30.01.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

50.  
Ioan Slavici - expoziție de documente 18-20.01.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

51.  
S-o cunoaștem pe Judy Moody- expoziție de 
documente 

19-25.01.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52.  
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris… – expoziție 19-25.01.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
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cu noutăți pentru copii 

53.  
HAC!!!- expoziție cu benzi desenate 19-25.01.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

54.  
Ce lucru uimitor este o carte!... – expoziție cu 
noutăți pentru copii 

19-25.01.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

55.  
Aventuri polițiste - expoziție cu cărți noi polițiste 20-30.01.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

56.  

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie-recital poetic 
prezentat de elevii clasei a VII-a D de la Școala 
Gimnazială Mihail Sadoveanu 

20.01.2017 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

57.  

Sub semnul lui Eminescu- program artistic 
prezentat de elevii clasei a III-a C, Școala 
Gimnazială nr. 28, coordonați de bibliotecar 
Victorița Tănase și prof. Nicoleta Mihai 

21.01.2017 45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

58.  

Hai să dăm mână cu mână - expoziție cu lucrări 
realizate de elevii Școlii Primare nr. 1 Cișmele, 
coordonați de prof. Adriana Cristea 

25.01-30.01 165 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
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Nr. 
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59.  
Umberto Eco (05.01.1932-19.02.2016) scriitor 
italian: 85 ani de la naștere – expoziție de 
documente 

03-08.01.2017 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

60.  

Emil Gârleanu (05.01.1878-02.07.1914) prozator, 
regizor, scenarist de film și jurnalist român: 139 
ani de la naștere– expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

61.  
Ion Heliade-Rădulescu (06.01.1802-27.04.1872) 
scriitor, filolog și om politic român: 215 ani de la 
naștere – expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

62.  

Ionel Teodoreanu (06.01.1897-03.02.1954) 
romancier și avocat român: 120 ani de la naștere 
– expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

63.  

Ioan Budai-Deleanu (n. 06.01.1760/1763-
24.08.1820) scriitor, filolog, lingvist, istoric și 
jurist român: 254/257 ani de la nastere – 
expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

64.  
Noutăți din domeniul gastronomiei – expoziție de 
documente 

09-15.01.2017 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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65.  
Noutăți editoriale – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66.  
Invitație la lectură! – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

67.  
Noutăți în domeniul psihologiei – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

68.  
Noutăți editoriale – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

69.  
Ziua Internațională a cuvântului Mulțumesc – 
expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

70.  
Noutăți editoriale pentru copii – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

71.  

Thomas Hardy (2.06.1840-11.01.1928) scriitor și 
poet naturalist britanic: 89 ani de la moarte – 
expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

72.  
Noutăți din literatura pentru copii – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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73.  
Aura Christi (12.01.1967) romancier și eseist 
român: 50 ani de la naștere – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

74.  
Jack London (12.01.1876-22.11.1916 ) scriitor și 
jurnalist american: 141 ani de la naștere – 
expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

75.  
Mihai Eminescu (15.01.1850-15.06.1889) poet, 
prozator și jurnalist român: 167 ani de la naştere  
– expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

76.  
Victor Cilincă (15.01.1958) scriitor, dramaturg, 
publicist, pictor, inginer, ilustrator român: 59 ani 
de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

77.  

Ziua Naţională a Culturii Române – expoziție de 
documente Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

78.  
Ioan Slavici (18.01.1848- 17.08.1925) scriitor, 
jurnalist și pedagog român: 169 ani de la naștere 
– expoziție de documente 

16-22.01.2017 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

79.  
Grigore Vieru (14.02.1935-18.01.2009) un poet 
român din Republica Moldova: 8 ani de la moarte 
– expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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80.  
Noutăţi editoriale – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

81.  
Noutăţi editoriale – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

82.  
Ultimele noutăţi editoriale – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie,  
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

83.  
Ultimele noutăţi editoriale pentru copii – 
expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

84.  
Ultimele noutăţi editoriale pentru toate vârstele – 
expoziție de documente  

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

85.  
Ultimele noutăţi editoriale din literatura 
universală – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

86.  
Noutăţi – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

87.  
Ziua Unirii Principatelor Române – expoziție de 
documente Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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88.  

Victor Eftimiu (24.01.1889-27.11.1972) 
dramaturg, eseist, povestitor, scriitor și 
traducător român: 128 ani de la naştere – 
expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie,  
artă 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

89.  

Paul Păltănea (25.06.1924.-25.01.2008) 
cercetător, autor de lucrări știintifice, doctor în 
istorie român: 9 ani de la moarte – expoziție de 
documente 

23-31.01.2017 180 

Educaţie,  
artă 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

90.  

Nicolae Balotă (26.01.1925- 20.08.2014) eseist, 
critic, istoric și teoretician literar român: 92 ani 
de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

91.  
Invitaţie la lectură – expoziție de documente 

Idem 180 Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

92.  
Wolfgang Amadeus Mozart (27.01.1756- 
05.12.1791) compozitor austriac: 261 ani de la 
naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

93.  
Lewis Carroll (27.01.1832-14.01.1898) prozator, 
matematician, logician, cleric și fotograf englez: 
185 ani de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

94.  
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului – expoziție de documente Idem 180 

Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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95.  

Ziua Mondială a Invenţiei Automobilului – 
expoziție de documente Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

96.  
Vintilă Corbul (26.05.1916-30.01.2008) scriitor 
român: 9 ani de la moarte – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

97.  

George Nicolae Șovu (30.01.1931-29.08.2016) 
romancier român: 86 ani de la moarte – expoziție 
de documente 

Idem 180 
Educaţie,  
artă 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

98.  
Franz Peter Schubert (31.01.1797-19.11.1828) 
compozitor romantic austriac: 220 ani de la 
naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie,  
artă 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

99.  
Eminescu în versuri şi cântec!: activitate literară 
cu participarea preșcolarilor Grădiniţei nr. 47 16.01.2017 20 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

100. 

Eu sunt Eminescu...: activitate literară cu 
participarea elevilor Colegiului Tehnic de 
Alimentaţie şi Turism „D. Moţoc” 

17.01.2017 30 
Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

101. 
Eminescu - Eternul romantic!: activitate literară 
cu participarea elevilor Colegiului Tehnic „Paul 
Dimo” 

25.01.2017 40 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

102. 
Vizita preșcolarilor de la Grădinița „Camil 

13.01.2017 30 Educaţie, 
cultură, 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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Ressu”  literatură 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

103. 
Ziua Culturii Naționale  - expoziția de 
documente 

12.01.2017 21 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

104. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
4 miniexpoziții 

3-31.01.2017 300 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

105. 
Expoziție de bază: hărți geografice permanentă 700 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

106. 
Ziua Culturii Naționale - expoziţie de 
documente de bibliotecă 

12-20.01.2017 300 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

107. 

Alexandru Ioan Cuza – Primul domnitor al 
României – expoziție de documente de bibliotecă 
și materiale realizate de elevi sub îndrumarea 
cadrelor didactice de la Colegiul Național „Al. I. 
Cuza” 

23-31.01.2017 400 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

108. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 

 
3-31.01.2017 

300 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

109. Cărțile și computerul îmi dezvăluie  lumea care Septembrie 2017 40 Educaţie, 7-60 ani Elevi, cadre  
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social-media 

mă înconjoară  – Proiect de inițiere în 
tehnoredactare proiecte școlare. Proiectul este 
realizat în colaborare cu Fundația Cuvântul 
Întrupat, Centrul de zi la Vale 

– iunie 2017 
 

cultură didactice, 
asistenti sociali, 
bibliotecari,  
voluntari 

110. 
Călătorind în jurul lumii prin lectură şi 
imaginație - Proiect cultural-educativ 
în parteneriat cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

50 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

111. 
Lectura activă de la carte și dialog 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

octombrie 2017 
– iunie 2017 

50 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

Locații externe 

112. 

Spectacol omagial dedicat ZILEI CULTURII 
NAȚIONALE - „Eminescu – Ființarea și 
Rostirea Românească“ 
Loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae 
Leonard“ Galați 

13.01.2017 489 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

113. 

Moment festiv dedicat „poetului nepereche al 
poeziei românești“ - la 167 de ani de la 
nașterea Sa 
Loc de desfășurare: Statuia marelui poet național 
Mihai Eminescu din Parcul municipal din Galați 

15.01.2017 525 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 113 din care: 27 
manifestări, 86 expoziții  

Nr. total participanţi =  20.772 
Nr. vizite =  68.493 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna februarie 2017 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1. 

Ziua Internațională a Cititului Împreună 
Secția pentru Copii a desfășurat o activitate cu 
elevii clasei a VI-a ai Liceului Teoretic 
„Dunărea”, coordonați de prof. Piticari Ramona, 
prof. Stadoleanu Gabriela și bibliotecar, Gherghe 
Lica. 

16.02.2017 40 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

2. 

Dimineți de lectură  
„Dimineți de lectură”, cu elevii clasei a XI-a ai 
Liceului Teoretic „Dunărea”, coordonați de Dir. 
Prof. Moțoc Lucica și bibliotecar, Gherghe Lica 

17.02.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

3. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 
Smărăndoiu Adrian 

1.02.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 
Smărăndoiu Adrian 

15.02.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

5. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 
Smărăndoiu Adrian.  

22.02.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

6. 
Noutăți editoriale - expoziție de documente 
pentru copii 

1– 28.02.2017 200 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

7. Valentine Day – expoziţie handmade  4-14.02.2017 780  Educaţie Toate Elevi, vizitatori Pagina web: 
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culturală categoriile www.bvau.ro 

8. 
V.A. Urechia - expoziţie de documente 15-22.02.2017 1250  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

9. 
De dragobete iubeşte româneşte – expoziţie de 
desene  

23-28.02.2017 900  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10. 
Clubul de scrabble „Axis Libri” - 1 întâlnire 
 

21.02.2017 5  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

11. 
De Dragobete iubeşte româneşte – activitate 
culturală 

23.02.2017 35 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

12. 
Oscarul și actori de Oscar în filme de Oscar  – 
expoziție de filme din colecțiile multimedia, la 
mezanin 

1-28.02.2017 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

13. 
Charles Dickens, scriitor englez – 205 ani de la 
naștere, expoziție organizată în foaierul sălilor de 
lectură  

7-13.02.2017 300 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

14. 

Personalități gălățene aniversate în luna 
februarie: Gheorghe V. Buzdugan, judecător la 
Tribunalul Covurlui (1895), membru de onoare al 
Academiei Române, 150 de ani de la naștere (7 
feb. 1867 – 7 oct. 1929), expoziție organizată în 
sala „Mihai Eminescu” 

7-13.02.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

15. Personalități gălățene aniversate în luna 7-13.02.2017 200 Educaţie, Fără Toate Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

februarie: Anton Holban, scriitor, profesor de 
limba franceză la Liceul V. Alecsandri din Galați 
– 115 de ani de la naștere (7 feb. 1902 – 15 ian. 
1937) expoziție organizată în sala „M. Eminescu” 

cultură limită de 
vârstă 

categoriile 
sociale 

16. 

Personalități gălățene aniversate în luna 
februarie: Constant Tonegaru, poet și publicist – 
65 de ani de la moarte (13 feb. 1919 – 7 feb.1952) 
expoziție organizată în sala „Mihai Eminescu” 
feb. 

7-13.02.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.faceboo
k.com/pages/S%C4%
83li-de-
lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C
4%83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520
50111608627?ref=ts 

17. 

Dinu C. Giurescu, istoric român, membru titular 
al Academiei Române (15 feb. 1927) – 90 de ani 
de la naștere, expoziție organizată în sala „Mihai 
Eminescu”  

14-20.02.2017 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

18. 

Personalități gălățene aniversate în luna 
februarie: Silviu Zavulovici, compozitor și 
dirijor – 95 de ani de la naștere (16 feb. 1922 – 
16 oct. 1998) expoziție organizată în foaierul 
sălilor de lectură  

14-20.02.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

19. Personalități gălățene aniversate în luna 14-20.02.2017 200 Educaţie, Peste 16 Toate  idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

februarie: Gregoriade Bonachi, poet, avocat și 
deputat de Covurlui – 175 de ani de la naștere 
(18 feb. 1842-1 ian 1898) expoziție organizată în 
foaierul sălilor de lectură  

cultură ani categoriile  

20. 

Personalități gălățene aniversate în luna 
februarie: Constantin V. Benișache, avocat, 
deputat în Parlamentul României – 170 de ani de 
la naștere (19 feb. 1847 - ?) expoziție organizată 
în foaierul sălilor de lectură  

14-20.02.2017 200 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

21. 

Romulus Vulcănescu, scriitor și etnolog român – 
105 ani de la naștere (23 feb. 1912- 10 nov. 
1999),  expoziție organizată în foaierul sălilor de 
lectură  

21-28.02.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

22. 
Obiceiuri de Dragobete, expoziție organizată în 
sala „Mihai Eminescu”  

21-28.02.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

23. 

Personalitatea săptămânii – Victor Rebengiuc 
(10.02.1933) – actor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

6-12.02.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

24. 

Personalitatea săptămânii – Octavian Cotescu 
(14.02.1931 – 22.08.1985) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

13-19.02.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

25. Personalitatea săptămânii - Ellen Page 20-26.02.2017 100 Educaţie, Peste 16 Toate  idem 



Anexa nr. 5 

22 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

(21.02.1987), actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

cultură, 
cinema 

ani categoriile 
sociale 

26. 

Personalitatea săptămânii – Ron Howard 
(01.03.1954), actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

27.02-
05.03.2017 

100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

27. 
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

08.02.2017 23 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

Pagina web: 
www.bvau.ro , 
pagina de FB, mass-
media locală 

28. 

Cafeneaua civică: Sesiune de informare a elevilor 
de liceu despre statutul lor civic organizată în 
parteneriat cu Consiliu Județean al elevilor din 
Galați. La dezbatere vor participa 30 de elevi din 
liceele gălățene interesați de activitatea ofițerului 
de poliție. Invitați reprezentanți ai Poliției 
Județene Galați 

16.02.2017 46 
Educație, 
cultură, 
drept 

15-18 ani Elevi 

Pagina web: 
www.bvau.ro , 
pagina de FB, mass-
media locală 

29. 
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

15.02.2017 31 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

30. 
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

22.02.2017 31 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

31. 
Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

01.02.2017     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

de servicii și 
secții 

32. 

Colocviul Constructorilor Navaliști, ed. 54 10.02.2017 73 Inginerie 
navala, 
construcții 
de nave 

Peste 25 
Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

Secția Colecții Speciale 
 

33. 

Iconografia paginii de titlu -  Expoziție ce 
ilustrează, prin intermediul a douăzeci de 
reproduceri, varietatea elementelor decorative 
(frontispicii, viniete, mărci tipografice, chenare 
ș.a.) care înfrumusețează tipăriturile din secolele 
al XVI-lea și al XVII-lea 

 1-28.02.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
 

34. 

Primii pași pe tărâmul poveștilor - vizită. Elevii 
clasei a II-a de la Școala Gimnazială ”Sfântul 
Gheorghe” Cuca, prof. Olivia Marin. 

02.02.2017     35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

35. 
Ziua Internațională a Cititului Împreună - 
Prima sesiune cu elevii clasei a IV-a B de la 
Școala Gimnazială nr. 7, prof. Steluța Alexandru. 

16.02.2017     38 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

36. 

Ziua Internațională a Cititului Împreună – 
Sesiunea a II-a cu elevii clasei a IX-a F, de la 
liceul Teoretic Emil Racoviță, prof. Mariana 
Constantin 

16.02.2017     30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

37. 
Ziua Internațională a Cititului Împreună - Sesiunea 
a-III-a cu elevii clasei a VII-a D de la Școala 
Gimnazială Mihail Sadoveanu, prof. Rodica Toader 

16.02.2017      25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

38. 

Puterea iubirii, puterea vieții - atelier creativ-
recreativ (Dragobete). Elevii clasei a VII-a, de la 
Liceul Teoretic Emil Racoviță, prof. psiholog 
Silvia Banea  

22.02.2017 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

39. 

Marin Sorescu – 81 de ani de la naștere, drum 
spre nemurire – atelier de lectură. Elevii clasei a 
XI-a B de la Liceul Teoretic Emil Racoviță, prof. 
Mariana Constantin 

28.02.2017 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

40. 
Flori pentru MAMA – atelier de creație. Elevii 
clasei a II-a de la Școala Gimnazială ”Sfântul 
Gheorghe” Cuca, prof. Olivia Marin 

28.02.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

41. 
Tradiții și obiceiuri de Dragobete – prezentare 
power-point. Elevii Școlii Gimnaziale Ion 
Creangă din localitatea I.C. Brătianu, jud. Tulcea 

27.02.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

42. 
I. L. Caragiale – expoziție de documente 01-28.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

43. 
Lucian Boia, 73 de ani de la naștere – expoziție 
de documente 

01–10.02.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

44. 
Reciclați, recuperați, refolosiți - expoziție cu 
lucrări realizate de elevii Școlii Gimnaziale 
Mihail Sadoveanu 

03-28.02.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

45. 
Jules Verne – expoziție de documente 07-15.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

46. 
Otilia Cazimir, poeta sufletelor simple – 
expoziție de documente 

10-15.02.2017 
 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47. 
Georges Simenon – expoziție de documente 13-20.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

48. 
Iubiri de poveste – expoziție cu romane de 
dragoste din colecțiile bibliotecii 

14-28.02.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49. 
Iubirea, poveste fără sfârșit – lucrări realizate de 
elevii Liceului Teoretic Emil Racoviță - expoziție 

14-28.02.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

50. 
Titu Maiorescu – expoziție de documente 15-20.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

51. 
Vasile Alexandrescu Urechia – expoziție de 
documente 

15-28.02.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52. 
Constantin Brâncuși – expoziție de documente 20-28.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

53. 
Eugen Barbu – expoziție de documente 20-24.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

54. 
Ludmila Ulițkaia – expoziție de documente 20-24.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

55. 
21 februarie – Ziua Internațională a Limbii 
Materne – expoziție de documente 

21-24.02.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

56. 
Descoperă iubirea – expoziție cu afișe, postere 
dedicate Zilei de Dragobete, realizate de elevii 
Liceului Teoretic „Emil Racoviță” 

24-28.02.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

57. 
Carlo Goldoni – expoziție de documente 25-28.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

58. 
Victor Hugo – expoziție de documente 27-28.02.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

59. 
Marin Sorescu – expoziție de documente 28.02-

03.03.2017 
180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

60. 

Ion Luca Caragiale (01.02.1852-09.06.1912) 
dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor 
român: 165 ani de la naştere – expoziție de 
documente 

1-5.02.2017 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

61. 
Lucian Boia (n. 01.02.1944) profesor şi scriitor 
român: 73 ani de la naştere – expoziție de Idem 180 

Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 

Toate 
categoriile 

Idem 
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crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

documente vârstă sociale 

62. 
Ștefan Luchian (n. 01.02.1868-d. 28.06.1916) 
pictor român: 149 ani de la naştere – expoziție de 
documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

63. 
James Augustine Aloysius Joyce (n. 02.02.1882-d. 
13.01.1941) prozator și poet irlandez: 135 ani de 
la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

64. 
Iancu Văcărescu (n. 1792-d. 1863) poet român: 
225 ani de la naştere – expoziție de documente Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

65. 

Ion Marin Sadoveanu (n.15.06.1893-d. 
02.02.1964) scriitor, dramaturg și romancier 
român: 53 ani de la moarte – expoziție de 
documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66. 
Ionel Teodoreanu (n. 06.01.1897-03.02.1954) 
romancier român: 63 ani de la moarte – expoziție 
de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

67. 

Alecu Russo (n. 17.03.1819-d. 05 feb.1859) poet, 
prozator, eseist, memorialist și critic literar 
român: 158 ani de moarte – expoziție de 
documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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Ecoul manifestării 
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social-media 

68. 
Grigore Popescu-Băjenaru (n. 13.12.1907-
d.05.02.1986) scriitor român: 31 ani de la moarte 
– expoziție de documente  

06-12.02.2017 180 
Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

69. 
Geo Bogza (n. 06.02.1908-d. 14.09.1993) scriitor, 
jurnalist şi poet român: 109 ani de la naştere – 
expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

70. 

Charles Dickens (n. 07.02.1812- d. 09.06.1870) 
scriitor englez: 205 ani de la naştere – expoziție 
de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

71. 

Mihail Drumeș (n. 26.11.1901-d. 07.1982) scriitor 
român: 35 ani de la moarte – expoziție de 
documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

72. 
Jules Verne (n. 08.1828-d. 24.03.1905) scriitor 
francez: 189 ani de la naştere – expoziție de 
documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

73. 
Dame Jean Iris Murdoch (n. 15.07.1919-d. 
08.02.1999) romancieră irlandeză: 18 ani de la 
moarte – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

74. 
Feodor Mihailovici Dostoievski (n. 30.10.1821-d. 
28.01.1881/ 9 februarie) scriitor rus: 136 ani de la 
moarte – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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75. 
Anton Holban (n. 10.02.1902-d. 15.01.1937) a 
fost scriitor, romancier și eseist român: 115 ani de 
la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

76. 
Edgar Wallace (n. 01.1875-d. 10.02.1932) scriitor 
englez: 85 ani de la moarte – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

77. 
Aleksandr Sergheevici Pușkin (n. 06 iunie/26 mai 
1799-d.10.02./29.02.1837) poet și dramaturg rus: 
180 ani de la moarte – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

78. 
Cărţi mici pentru pitici – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

79. 
George Meredith (n. 12.02.1828-d. 18 mai 1909 
în Flint Cottage) scriitor englez: 189 ani de la 
naştere – expoziție de documente 

13-19.02.2017 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

80. 
Georges Joseph Christian Simenon (n. 
13.02.1903-d. 4.09.1989) scriitor belgian: 114 ani 
de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

81. 

Otilia Cazimir (n. 12.02.1894-d. 08.06.1967) 
scriitoare, poetă, traducătoare și publicistă 
română: 123 ani de la naştere – expoziție de 
documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

82. 
Alexandru Davila (n. 12.02.1862- d. 19.10.1929) 
scriitor român: 155 ani de la naştere – expoziție Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 

Fără 
limită de 

Toate 
categoriile 

Idem 
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de documente literatură vârstă sociale 

83. 
Îndrăgostiţi de lectură de Valentine s Day! – 
expoziție de documente 

Idem 180 Educaţie,  
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

84. 
Titu Liviu Maiorescu (15.02.1840-18.06.1917) 
scriitor român: 177 ani de la naştere – expoziție 
de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

85. 

Vasile Alexandrescu Urechia (n. 15.02.1834-
d.22.11.1901) istoric, scriitor, om politic român și 
membru fondator al Academiei Române: 183 ani 
de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

86. 
Dinu C. Giurescu (n. 15.02.1927) istoric și 
politician român: 90 ani de la naştere – expoziție 
de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

87. 
Ziua Internaţională a Cititului Împreună – 
expoziție de documente Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

88. 
Ioana Radu (n. 17.02.1917-d. 19.09.1990) 
cântăreață română de muzică populară și romanțe: 
100 ani de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

89. 

Stelian Tănase (n. 17.02.1952) scriitor, eseist, 
istoric, politolog, publicist, scenarist, regizor, 
realizator de televiziune și analist politic român: 
65 ani de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 

Educaţie,  
artă 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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90. 

Jean-Baptiste Poquelin, cunoscut mai bine ca 
Molière (n. 15.01.1622-d. 17.02.1673) scriitor 
francez: 344 ani de la moarte – expoziție de 
documente 

Idem 180 

Educaţie,  
artă 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

91. 
Mór Jókai de Ásva (n. 18.02.1825 - d. 
05.05.1904) scriitor și jurnalist maghiar: 192 ani 
de la naştere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

92. 
Marin Sorescu (n. 19.02.1936-d. 8.12.1996) 
scriitor român: 81 ani de la naştere – expoziție de 
documente 

20-28.02.2017 180 
Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

93. 
Constantin Brâncuși (n. 19.02.1876- d. 
16.03.1957) sculptor român: 141 ani de la naştere 
– expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

94. 
André (Paul Guillame) Gide (n. 22.11.1869-d. 
19.02.1951) scriitor, umanist și eseist francez: 66 
ani de la moarte – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

95. 
Umberto Eco (n. 5.01.1932 - d. 19 februarie 
2016) scriitor italian: 1 an de la moarte – 
expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

96. 
Ziua Internațională a Limbii Materne – expoziție 
de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

97. 
Jules Renard (n. 22.02.1864 - d.22.05.1910) 
nuvelist și dramaturg francez: 153 de ani de la 
naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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98. 
Grigore Alexandrescu (n. 22.02.1810 - d. 
25.11.1885) poet și fabulist român: 207 ani de la 
naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie,  
artă 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

99. 
Stefan Zweig (n. 28.11.1881 - d. 23.02.1942) 
scriitor, jurnalist și biograf austriac: 75 ani de la 
moarte – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie,  
artă 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

100. 
Karl Friedrich May (n. 25.02.1842 - d. 
30.03.1912) scriitor german: 175 ani de la moarte 
– expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

101. 
Bogdan Petriceicu Hașdeu (n. 26.02.1838 - d. 
25.08.1907) scriitor și filolog român: 179 ani de 
la naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

102. 
Victor Hugo (n. 26.02.1802 - d. 22.05.1885) poet 
și dramaturg francez: 215 ani de la naștere – 
expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

103. 
Nicolae Tonitza (n. 13.04.1886 - d. 26.02.1940) 
pictor și grafician român: 77 ani de la moarte – 
expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

104. 
John Ernst Steinbeck (n. 27.02.1902 - d. 
20.12.1968) scriitor american: 115 ani de la 
naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

105. 
Lawrence George Durrell (n. 27.02.1912 - d. 
7.11.1990) scriitor britanic: 105 ani de la naștere 
– expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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106. 
Irwin Shaw (27.02.1913-d.16.05.1984) scenarist 
și dramaturg american: 104 ani de la naștere – 
expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

107. 
Henry James (n. 15.04.1843 - d. 28.02.1916), 
romancier, critic literar și prozator american: 101 
ani de la naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

108. 
Ziua Apărării și Protecției Civile – expoziție de 
documente Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

109. 
Mărțișoare - vestitori ai primăverii: Grădinița cu 
Program Prelungit ,,Camil Ressu” – expoziție de 
documente 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

110. 
100 ani de la intrarea României în primul război 
mondial: Școala Gimnazială ”Gheorghe 
Munteanu” - activitate literară 

 03.02.2017 40 
Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Prescolari, 
cadre didactice 

Idem 

111. 

Să citim împreună! : Şcoala Gimnazială nr. 28 - 
activitate literară 14.02.2017 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactice 

Idem 

112. 
Să citim împreună! : Şcoala Gimnazială nr. 28 - 
activitate literară 15.02.2017 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

113. 
Bibliotecar pentru o zi!: Şcoala Gimnazială 
„Grigore Moisil” - activitate literară 17.02.2017 90 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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114. 
Dragobete-zeul iubirii! : Colegiul Tehnic ,,Aurel 
Vlaicu” - activitate literară 22.02.2017 30 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

115. 
Dragobete sau Sf. Valentin! : Colegiul Tehnic 
,,Paul Dimo” - activitate literară 22.02.2017 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

116. 

Nevoile copilului meu! : Activitate din cadrul 
Proiectului educaţional ,,Şcoala Părinţilor”: 
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” - activitate 
literară 

23.02.2017 20 
Educaţie, 
cultură, 
informare 

26-40 ani Părinți, cadre 
didactice 

Idem 

117. 
Primăvara, anotimpul renașterii!: Colegiul 
Tehnic ,,Radu Negru” - activitate literară 28.02.2017 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

118. 
O carte citită, o viață împărtășită!: Școala 
Gimnazială nr. 33 ,,Sf. Dumitru” - activitate 
literară 

28.02.2017 30 
Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

119. 
De Dragobete, iubește românește! : Școala 
Gimnazială nr. 1 Șendreni - activitate literară 28.02.2017 30 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 
 

120. 
Ziua Internațională a Limbii Materne  - 
expoziția de documente 

21.02.2017 53 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 
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121. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
4 miniexpoziții 

1-28.02.2017 300 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

122. 
Expoziție de bază: hărți geografice permanentă 700 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

123. 

Grigore Vieru – Ziua Patronului Filialei !– 
expoziție de documente de bibliotecă și materiale 
realizate de elevi sub îndrumarea cadrelor 
didactice de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

10-20.02.2017 400 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

124. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 

 
1-28.02.2017 

300 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

125. 

Cărțile și computerul îmi dezvăluie  lumea care 
mă înconjoară  – Proiect de inițiere în 
tehnoredactare proiecte școlare. Proiectul este 
realizat în colaborare cu Fundația Cuvântul 
Întrupat, Centrul de zi la Vale 

Septembrie 2017 
– iunie 2017 
 

40 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice, 
asistenti sociali, 
bibliotecari,  
voluntari 

 

126. 
Călătorind în jurul lumii prin lectură şi 
imaginație - Proiect cultural-educativ 
în parteneriat cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

50 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

127. Lectura activă de la carte și dialog octombrie 2017 50 Educaţie, 14 - peste Elevi de Idem 
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Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

– iunie 2017 cultură 60 ani gimnaziu 

 
TOTAL evenimente/programe culturale = 127 din care: 35 
manifestări, 92 expoziții  

Nr. total participanţi =  21.520 
Nr. vizite =  71.409 

 
Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna martie 2017 

 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat Data 
Nr. 

partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1. 

Amintiri despre Creangă – dramatizări 

Participanți: elevii Școlii Gimnaziale Văcăreni, 

jud. Tulcea, coordonați de înv. Gheorghiu Aurora 

01.03.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

2. 

Dimineți de lectură - Prezenți la activitate au fost 

elevii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu” 

structura Școlii Gimnaziale nr. 18, coordonați de 

prof. înv. primar: Dediu Camelia, Cruceanu 

Mirela, Ene Vali și bibliotecar Patron Mariana.  

10.03.2017 80 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

3. 
Dimineți de lectură  

Tema „Femeia mamă în literatură română”. 
17.03.2017 30 Educaţie 

culturală 
Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Prezenți la activitate au fost elevii Școlii 

Gimnaziale „Iulia Hașdeu”, coordonați de prof. 

Ichim Oana și bibliotecar Mereuță Mihaela. 

Invitați de onoare ai activității au fost prof. Ilie 

Zanfir, managerul Bibliotecii Județene 

„V.A.Urechia” și jurnalistul Victor Cilincă.  

4. 

Clubul de șah „Axis Libri” - instructor 

Smărăndoiu Adrian. A avut loc o competiție între 

membrii generației anterioare și actualii membri 

ai Clubului de șah „Axis Libri”.  

15.03.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

5. 

Clubul de Şah „Axis Libri” - Întâlnirea 

săptămânală a membrilor Clubului de şah „Axis 

Libri”, instructor Adrian Smărăndoiu. 

29.03.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

6. 

Vizită la Bibliotecă - Au participat elevii clasei I, 

de la Școala Gimnazială Nr. 28, coordonați de 

prof. înv. primar Antonescu Ileana 

27.03.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

7. 

Campania Hai pe Net! - Sesiune de inițiere 

pentru copii, în utilizarea catalogului online al 

Bibliotecii, cu participarea elevilor claselor VI-

VIII ai Școlii Gimnaziale „Sf. Cuvioasa 

Parascheva” din localitatea Smârdan, coordonator 

29.03.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 
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profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Director prof. dr. Elena Botezatu.  

8. 

Vizită la Bibliotecă - Biblioteca Județeană 

„V.A.Urechia” a fost vizitată de preșcolarii de la 

Grădinița cu P.P. nr. 30, coordonați de ed. 

Caragea Anca și Drăgan Floarea și preșcolarii de 

la Grădinița cu P.P. nr. 36, coordonați de ed.  

Enuță Mihaela.  

30.03.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

9. 
Mărțișorul – simbolul primăverii! - expoziţie de 

documente, mărţişoare, felicitări și desene 

1 – 20.03.2017 500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

10. 
Ziua mondială a scriitorilor - expoziţie de 
documente 

03-07.03.2017 880  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori Pagina web: 
www.bvau.ro 

11. 
Ziua internaţională a femeii - expoziţie de 
documente 

08-17.03.2017 850  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

12. 
Ziua mondială a teatrului- expoziţie de 
documente 

19-30.03.2017 800  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13. 
Carte versus film - expoziţie de documente 
 

16-30.03.2017 1560  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

14. 
Deschiderea noului Punct de înscriere și 
informare în Sala „Noului venit” 

06.03.2017 60 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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15. 
Campania Hai pe net 2017! 
Curs pentru deprinderea cunoştinţelor IT  

27.03.2017 18  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

16. 
Campania Hai pe net 2017! 
Curs pentru deprinderea cunoştinţelor IT 

29.03.2017 18  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

17. 
Campania Hai pe net 2017! 
Curs pentru deprinderea cunoştinţelor IT 

30.03.2017 18  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

18. 
Vizită – elevii clasei a V-a B de la Liceul Sportiv  29.03.2017 28  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

19. 
Vizită – elevii clasei a IX F de la Colegiul 
Naţional „Al. Ioan Cuza” 

29.03.2017 25  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

20. 
Vizită – elevii clasei a IX F de la Colegiul 
Naţional „Al. Ioan Cuza” 

30.03.2017 20  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

21. 
Beethoven – Simfonia iubirii – 190 de ani de la 
moartea marelui compozitor– expoziție de 
documente din colecțiile multimedia 

1-31.03.2017 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

22. 
Datini, obiceiuri și credințe de primăvară” - 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

1-7.03.2017 300 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

23. 

Nicolae Titulescu, diplomat și om politic român – 
135 de ani de la naștere (4 mart. 1882 – 17 mart. 
1941), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în Sala „Mihai Eminescu” 

1-7.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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24. 
V.A. Urechia și contribuția sa la ridicarea statuii 
lui Miron Costin la Iași, expoziție de afișe vechi, 
organizată în Sala „Mihai Eminescu” 

3-7.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

25. 

Mircea Eliade, scriitor și filosof român – 110 ani 
de la naștere, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

8-13.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

26. 
Femeia, model și inspirație în pictura universală, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în Sala „Mihai Eminescu” 

8-13.02.2017 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

27. 

Constantin Brâncuși, sculptor român – 60 de ani 
de la moarte” (19feb./2 mart. 1876- 16 mart 
1957), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

14-20.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

28. 

Personalități gălățene aniversate în luna martie: 
Igor P. Jechiu, preot, epigramist și membru 
fondator al Societății Române de Bibliofilie” (19 
oct. 1918 – 19 mart. 1992), expoziție de 
documente organizată în Sala „Mihai Eminescu” 

14-20.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

29. 

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, 
mitropolitul Țării Românești ți biograful său 
Melchisedec Ștefănescu, expoziție de documente 
organizată în Sala „Mihai Eminescu” 

14-20.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile  

 idem 

30. 
Poeți uitați din Galațiul începutului de secol XX”- 
Ziua Internațională a Poeziei, expoziție de 

20-27.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 

idem 
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documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
Sala „Mihai Eminescu” 

 sociale 

31. 

Metamorfoze francofone – Creații artistice ale 
unor pictori, sculptori și muzicieni francezi, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 
 

20-27.03.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

32. 

Camil Ressu, artist plastic gălățean – 55 de ani 
de la moarte (26 ian. 1880 – 1 apr. 1962), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în Sala „Mihai Eminescu” 

28.03-4.04.2017 150 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

33. 
Johannes Brahms, compozitor german – 120 de 
ani de la moarte, expoziție de documente 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

28.03-4.04.2017 150 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

34. 

Personalitatea săptămânii – Ion Besoiu 
(11.03.1931 - 18.01.2017) – actor – fişă  
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

6-12.03.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

35. 
Personalitatea săptămânii – Emile Hirsch 
(13.03.1985) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

13-19.03.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

36. 
Personalitatea săptămânii - Tora Vasilescu 
(22.03.1951) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

20-26.03.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 
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37. 

Personalitatea săptămânii – Violeta Andrei 
(29.03.1941) – actriță – (27.03 – 02.04).– fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

27.03-
02.04.2017 

100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

38. Colocviul Constructorilor de nave ed. a 55-a 03.03.2017 73 

Inginerie 
navala, 
construcții 
de nave 

Peste 25 
Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

39. 
Lansare de carte: Dunărea, poveste și adevăr 
(2013)” și De Dunăre. Dăinuire la Galați, autor 
Zanfir Ilie 

03.03.2017 73 

Inginerie 
navala, 
construcții 
de nave 

Peste 25 
Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

40. 
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

08.03.2017 6 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

41. 
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

15.03.2017 6 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

42. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

02.03.2017     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

43. 
Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Testis”, autor Theodor PARAPIRU 
și „Viața mitropolitului Antim Ivireanul”, autor 

16.03.2017 180 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
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episcopul Melchisedec ȘTEFĂNESCU, lucrare 
îngrijită de ÎPS dr. Casian CRĂCIUN, 
Arhiepiscopul „Dunării de Jos” și pr. Eugen 
DRĂGOI și prezentată de pr. Eugen DRĂGOI 

www.bvau.ro 

44. 
Ziua Internațională a poeziei a fost marcată 
printr-o expoziție de carte la Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” 

21.03.2017 115 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 

vârstă 

Elevi, studenți, 
scriitori, 
profesori 

idem 

45. 
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul" 

22.03.2017 6 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

46. 

Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Bucătăreasa și prezumția de 
nevinovăție. Vol. 2: Torna, torna, fratre!”, autor 
Grigore POSTELNICU; „Până unde aruncă 
undița sufletul?”, autor Valeriu VALEGVI; 
„Ceremonii în travesti”, autor Gheorghe GURĂU 

23.03.2017 180 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

47. 
Curs de inițiere în utilizarea calculatorului și 
Internetului pentru vârstnici  

20-24.03.2017 11 Formare, 
inițiere 

Peste 60 
ani 

Pensionari idem 

48. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Şcoala 
Gimnazială nr. 28 „Mihai Eminescu" 

27.03.2017 37 Educaţie, 
cultură 

08 - 12 
ani 

Elevi, profesori, 
părinți 

idem 

49. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” 

28.03.2017 32 Educaţie, 
cultură 

08 - 12 
ani 

Elevi, profesori, 
părinți 

idem 

50. 
Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Țara de sub Picior”, autor Victor 

30.03.2017 182 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
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CILINCĂ; „Misterele Galaților: Povestiri aproape 
adevărate”, autor Violeta IONESCU și 
„Antihistorii de Galați”, autor Tudose TATU 

 sociale pagina web: 
www.bvau.ro 

51. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 36 Galați 

30.03.2017 51 Educaţie, 
cultură 

08 - 12 
ani 

Elevi, profesori, 
părinți 

idem 

52. 
Consiliul științific al Bibliotecii  
 

28.03.2017 25 
Științific 

Peste 35 
ani 

Membrii 
consiliului 

idem 

53. 
Campania „Hai pe Net!”, ediția a 8-a  
 

27.03-2.04.2017 204 
Incluziune 
digitală 

Peste 8 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

Secția Colecții Speciale 
 

54. 
Portrete feminine din secolul trecut : - 
Expoziție de fotografii din colecțiile Bibliotecii 
„V.A. Urechia” 

 1-30.03.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

55. 

Ion Creangă, Mărțișorul Literaturii Române – 

atelier de lectură susținut de prof. Cătălina Radu 

împreună cu elevii clasei a IX-a A de la Colegiul 

Național Mihail Kogălniceanu. 

01.03.2017     35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

56. 
Te iubesc, mămico! – program artistic prezentat 

de elevii clasei a IV-a B, prof. Steluța Alexandru, 

06.03.2017     38 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Școala Gimnazială nr. 7. 

57. 

De ziua ta, mămico!- program artistic prezentat 

de elevii Școlii Gimnaziale Ion Creangă din 

localitatea I.C. Brătianu, județul Tulcea. 

06.03.2017     30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

58. 

Cu Momo despre valoarea timpului și a tăcerii 

– atelier de lectură cu elevii Școlii Gimnaziale 

”Nichita Stănescu”. Prof. Nicoleta Cărăușu. 

07.03.2017      25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

59. 

Mireasma primăverii – atelier de creație cu 

elevii clasei a VII-A de la Școala Gimnazială nr. 

24, prof. Mihaela Manea și A. Moșescu. 

07.03.2017 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

60. 

Gânduri pentru mama- expoziție cu felicitări 

realizate de elevii clasei a VII-A de la Școala 

Gimnazială nr. 24 

07.03-31.03 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

61. 
Femeia, dar divin – expoziție cu documente din 

colecțiile bibliotecii 

08.03-15.03 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

62. 

Eliade și Maitreyi - două lumi, o singură iubire 

– atelier de lectură cu elevii clasei a XI-a și a XII-

a de la Liceul Tehnologic Anghel Saligny, prof. 

14.03.2017 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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coordonator Aurora Vlase. 

63. 

Sur les ailes de la poésie – activitate dedicată 

Zilei Internaționale a Francofoniei. Elevii 

Colegiului Național ”Costache Negri”, prof. 

coordonator Elvira Alexandrescu, bibliotecar. 

20.03.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

64. 

Pe aripile poeziei – activitate dedicată Zilei 

Mondiale a Poeziei. Elevii Colegiului Național 

Costache Negri, prof. coordonator Elvira 

Alexandrescu, bibliotecar. 

21.03.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

65. 

Bucurie, francofonie, poezie, muzică, artă – 

activitate realizată de elevii clasei a-VII-a A, B. 

Prof. Ana-Larisa Pelin și Aura Cășuneanu, Liceul 

de Artă Dimitrie Cuclin 

22.03.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

66. 

Pledoarie pentru știință- ora de fizică la 

bibliotecă. Au participat elevii clasei a XI-a D de 

la Liceul Teoretic Emil Racoviță, prof. Corina 

Rotaru și bibliotecar Gina Mocanu. 

23.03.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

67. 

Tradiții și obiceiuri de primăvară în Grecia- 

activitate dedicată Zilei Naționale a Greciei. Au 

participat elevii clasei a VII-a A de la Colegiul 

24.03.2017 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Național”Costache Negri”. Prof. Mioara Kirlandi. 

68. 

Amintiri din copilărie – scenete din operele 

marelui povestitor, dedicate Zilei Mondiale a 

Teatrului. Elevii Școlii Gimnaziale Ion Creangă 

din localitatea I.C. Brătianu, jud. Tulcea, prof. 

Iuliana Vasilescu. 

27.03.2017 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

69. 

Calculatorul, prietenul meu – elevii clasei a IV-

a B de la Școala Gimnazială nr. 2, însoțiti de d-

nele prof. Rodica Toader și Mariana Roșca au 

participat la Campania de incluziune digitală Hai 

pe Net-sesiunea I. 

28.03.2017 28 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

70. 

Din tainele calculatorului – elevii clasei a VII-a 

de la Școala Gimnazială I.C. Brătianu, prof. 

Iuliana Vasilescu și Teodor Constantin au 

participat la Campania de incluziune digitală Hai 

pe Net-sesiunea a-II-a. 

28.03.2017 12 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

71. 

Primul clic – elevii clasei I B de la Școala 

Gimnazială nr. 2, prof. Liliana Ciupitu, au 

participat la Campania de incluziune digitală Hai 

pe Net-sesiunea a-III-a. 

29.03.2017 24 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

72. 
Limba poezească – omagiu dedicat lui Nichita 

Stănescu la împlinirea celor 84 de ani de la 

30.03.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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naștere. Elevii clasei a XII-a C, de la Liceul 

Teoretic Emil Racoviță, prof. Violeta Fuică. 

73. 

Iubim biblioteca – atelier de limba română și 

limba franceză. Elevii clasei a V-a C de la Școala 

Gimnazială nr. 2. 

30.03.2017 11 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

74. 

Printre lecturi, despre lecturi – oră de lectură în 

cadrul activităților dedicate săptămânii Școala 

Altfel. A participat un grup de elevi ai clasei a IX-

a G de la Colegiul Național Vasile Alecsandri, 

prof. Elena Corcăcel. 

31.03.2017 
 

25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

75. 

Mărțișorul, tradiție și simbol (Târg de 

Mărțișoare) – concurs de creație artistico-

plastică, ed. a V-a. Lucrări realizate de elevii 

Școlii Gimnaziale nr. 7 în colaborare cu mai multe 

instituții gălățene.  

01– 31.03.2017 

 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

76. 
Ion Creangă, povestitorul copiilor – expoziție 

cu documente din colecțiile bibliotecii.       

01 – 15.03.2017 

 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

77. 
Bibliomărțișoare – expoziție cu cărți colorate în 

culorile roșu și alb.       

01-03.03.2017 

 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

78. 
Parfum de primăvară – expoziție cu desene 01– 31.03.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
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realizate de elevii clasei I B, Școala Gimnazială 

nr. 3, prof. Liliana Ciupitu. 

79. 

Felicitări în limba germană – expoziție cu 

felicitări realizate de elevii Liceului Teoretic Emil 

Racoviță, prof. Lucica Cojocaru.  

02– 20.03.2017 

 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

80. 
Noutățile lui Mărțișor – expoziție cu noutăți 06-31.03.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

81. 

La mulți ani, mămico!- expoziție cu felicitări 

realizate de elevii Școlii Gimnaziale Mihail 

Sadoveanu, prof. Lucica Cojocaru.  

02 – 20.03.2017 

 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

82. 
3 Martie - Ziua Mondială a Scriitorului – 

expoziție de documente  

03 – 10.03.2017 

 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

83. 
Gabriel Garcia Marquez – 90 ani de la naștere 

– expoziție  de documente 

06-10.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

84. 
Mircea Eliade – 110 ani de la naștere – 

expoziție de documente.  

09 – 15.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

85. 
Alexandru Paleologu – expoziție de documente. 14 – 17.03.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

86. 
Alexandru Macedonski – expoziție de 

documente.  

14 – 17.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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87. 

Tata, eroul meu – expoziție cu gânduri, 

sentimente și mesaje pentru tata. Elevii Liceului 

Teoretic Emil Racoviță. 

16-31.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

88. 
Ziua Mondială a francofoniei – expoziție de 

documente.  

20 – 24.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

89. 
L’art pour Francophonie – expoziție cu lucrări 

ale elevilor Liceului de Artă ”Dimitrie Cuclin” 

20-31.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

90. 
Ziua Mondială a Poeziei – expoziție de 

documente 

21– 24.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

91. 
Ziua Mondială a Apei – expoziție de documente.  22 – 31.03.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

92. 
Ziua Națională a Greciei – expoziție de 

documente.  

24 – 31.03.2017 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

93. 
Ana Blandiana – expoziție de documente.  25 – 31.03.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

94. 
Nichita Stănescu – expoziție de documente.  30 – 31.03.2017 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
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95. 
Ion Creangă (01.03.1837-31.12.1889) scriitor 

român : 180 ani de la naştere  01-05.03.2017 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

96. 
D.H. Lawrence (11.09.1885- 2.03.1930), scriitor, 

critic, poet si pictor englez: 87 ani de la moarte 
Idem 180 

Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

97. 
Pe aripi de primăvară!: expoziţie de desene: 

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” 
Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

98. 
Vestitori ai primăverii!: expoziţie de desene: 

Grădiniţa „Ion Creangă” 
Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

99. 

Nikolai Vasilievici Gogol (31.03.1809-

04.03.1852) prozator și dramaturg rus: 165 ani de 

la moarte 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

100. 
Mărţişorul, vedeta lunii martie!: expoziţie de 

desene: Grădiniţa nr. 47 
Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

101. 
Ziua Mondială a Scriitorilor 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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102. 

Nicolae Titulescu (04.03.1882-17.03.1941) 

diplomat, jurist, profesor și om politic român: 135 

ani de la naştere  

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

103. 

Pearl Sydenstricker Buck (26.06.1892-

06.03.1973) scriitoare americană: 44 ani de la 

moarte 

06-12 martie 180 

Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

104. 

06 martie: Gabriel García Márquez (06.03.1927-

17.04.2014) scriitor columbian: 90 ani de la 

naştere 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

105. 
06 martie: Noutăţi pentru copii 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

106. 
06 martie: Invitaţie la lectură! 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

107. 
8 martie: Ziua Internaţională a Femeii 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

108. 
8 martie: Cartea săptămânii 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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109. 
8 martie: Propuneri pentru lectură! 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

110. 
8 martie: Bacalaureatul poate fi uşor! 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

111. 
8 martie: Radu Tudoran (08.03.1910-

18.11.1992) prozator român  
Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

112. 

8 martie: Gala Galaction 16.04.1879-

08.03.1961) scriitor, preot ortodox, profesor de 

teologie român  

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

113. 

9 martie: Cezar Petrescu (01.12.1892-

09.03.1961) romancier, nuvelist, traducător și 

gazetar român: 56 ani de la moarte  

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

114. 

9 martie: Henry Charles Bukowski (16.08.1920-

09.03.1994) poet, nuvelist și romancier american: 

23 ani de la moarte 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

115. 
10 martie: Noutăţi editoriale 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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116. 

10 martie: Ludwig Heinrich Mann (27.03.1871-

11.03.1950) romancier german: 67 ani de la 

moarte 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

117. 

10 moarte: George Călinescu (19.06.1899-

12.03.1965) critic, istoric literar, scriitor, 

publicist, academician român: 52 ani de la moarte  

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

118. 
10 martie: Constantin Chiriță (12.03.1925-

14.11.1991) prozator român: 92 ani de la naştere  
Idem 180 

Educaţie,  
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

119. 

13 martie: Mircea Eliade (13.03.1907-

22.04.1986) istoric al religiilor, scriitor de 

ficțiune, filosof și profesor român: 110 ani de la 

naştere 

13-19 martie 180 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

120. 
13 martie: Lectură de plăcere! 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

121. 

14 martie: Alexandru A. Macedonski 

(14.03.1854-24.11.1920) poet, prozator, 

dramaturg și publicist român: 163 ani de la 

naştere  

Idem 180 

Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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122. 

16 martie: Constantin Brâncuși (19.02.1876-16 

.03. 1957) a fost un sculptor român: 60 ani de la 

moarte  

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

123. 

17 martie: Alecu Russo (17.03.1819- 05.02.1859) 

a fost poet, prozator, eseist, memorialist și critic 

literar român: 198 ani de la naştere 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

124. 

17 martie: Sir Arthur Charles Clarke 

(16.12.1917-19.03.2008) scriitor de SF și 

inventator britanic: 9 ani de la moarte  

Idem 180 

Educaţie,  
artă 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

125. 
17 martie: Nicolae Filimon (06.09.1819-

19.03.1865) prozator român: 152 ani de la moarte  
Idem 180 

Educaţie,  
artă 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

126. 
17 martie: Ion Barbu (18.03.1895-11.08.1961) 

poet și matematician român: 122 ani de la naştere  
Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

127. 

17 martie: Horia-Roman Patapievici 

(18.03.1957) scriitor, fizician, filosof și eseist 

român: 60 ani de la naştere  
Idem 180 

Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

128. 20 martie: Ziua internaţională a Fericirii 20-26 martie 180 Educaţie, 
cultură, 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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literatură 

129. 20 martie: Ziua internaţională a Francofoniei Idem 180 Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

130. 21 martie: Ziua Internaţională a Poeziei Idem 180 Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

131. 

21 martie: Călin Gruia (21.03.1915-09.07.1989) 

este pseudonimul literar al lui Chiril Gurduz, 

scriitor român: 102 ani de la naştere 

Idem 180 

Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

132. 

22 martie: Johann Wolfgang Goethe, 

(28.08.1749-22.03.1832) poet german: 185 ani de 

la moarte 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

133. 22 martie: Ziua Mondială a Apei Idem 180 Educaţie,  
artă 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

134. 

23 martie: Stendhal, pe numele său adevărat 

Henri-Marie Beyle (23.01.1783-23.03.1842), 

scriitor francez: 175 ani de la moarte 

Idem 180 

Educaţie,  
artă 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

135. 
25 martie: Ziua Poliţiei Române 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 
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136. 

24 martie: Jules Gabriel Verne (08.02.1828-

24.03.1905) a fost scriitor francez: 112 ani de la 

moarte 

Idem 180 

Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

137. 

24 martie: Ana Blandiana (Otilia Valeria Rusan, 

25.03.1942) scriitoare română: 75 ani de la 

naştere  

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

138. 

24 martie: Mateiu Caragiale (25.03.1885-

17.01.1936) autor, istoric al heraldicii, poet și 

scriitor român: 132 ani de la naştere  

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

139. 
27 martie: Ziua Mondială a Teatrului 

27-31 martie 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

140. 

28 martie: Alexei Maximovici Peșkov 

(16.03/28.03.1868-18.06.1936)/Maxim Gorki, 

scriitor rus: 149 ani de la naştere 

Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

141. 
28 martie: Virginia Woolf (25.01.1882-28.03. 

1941) scriitoare engleză: 76 ani de la moarte Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

142. 

28 martie: „Fantezie și culoare”, cls. a I-a A, 

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, prof. Dumitru 

Cornelia  

 

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

143. 
29 martie: Elena Farago (29.03.1878-

04.01.1954) poetă româncă: 139 ani de la naştere  Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

144. 

30 martie: Miron Costin (30.03.1633-

octombrie/decembrie 1691) a fost un boier, 

diplomat, om politic și un important istoric 

român: 384 ani de la naştere  

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

145. 
30 martie: Karl Friedrich May (25.02.1842-

30.03.1912) scriitor german 
Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Prescolari, 
cadre didactice 

Idem 

146. 

30 martie: Ion Pillat (31.03.1891-17.04.1945) 

academician, antologist, editor, eseist, poet 

tradiționalist și publicist român: 126 ani de la 

naştere  

Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactice 

Idem 

147. 
30 martie: Nichita Stănescu (31.03.1933-

13.12.1983) poet, scriitor și eseist român  
Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

148. 
31 martie: Octavian Goga (01.04.1881-

07.05.1938) poet român: 136 ani de la naştere  
Idem 180 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

149. 
31 martie: Émile Zola (02.04.1840-29.09.1902) 

romancier francez: 177 ani de la naştere  
Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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crt. 
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150. 

31 martie: Hans Christian Andersen 

(02.04.1805-04.08.1875) scriitor și poet danez: 

212 ani de la naştere 
Idem 180 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

151. 

31 martie: 02 aprilie-Ziua Internaţională a Cărţii 

pentru Copii Idem 180 
Educaţie, 
cultură, 
informare 

26-40 ani Părinți, cadre 
didactice 

Idem 

152. 

„Semnificaţii ale zilei de 1 Martie!”: Colegiul 

Tehnic „Paul Dimo” Galaţi, cls. IX-a B, a X-a C, 

prof. Bîgu Cătălina  

01 

martie 
40 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

153. 

„Cântec de primăvară!”: moment artistic: 

Grădiniţa nr. 39 „Dumbrava minunată”, prof. 

Boghici Valentina 

02 martie 30 
Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

154. 

Şcoala Părinţilor: Tipuri de ataşament al 

copilului: Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, 

prof. Vasulică Mirela, Muşat Elena, Jora Nicoleta, 

psiholog Trifan Paula 

02 martie 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

155. 

„Sărbătorim ziua mămicilor!”: Grupul MI-RE-

LA Grădiniţa „Otilia Cazimir”, prof. Chiurtu 

Carmen 

8 martie 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 



Anexa nr. 5 

60 

Nr. 
crt. 
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Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 
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social-media 

156. 
„Mama mea e numai una!”: Grădiniţa nr. 47, 

prof. Chebac Tincuța, Ion Sofia, Șoltuz Ramona 

și doamna institutor Ariton Gabriela 

8 martie 60 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

157. 
„Povestitor de mărţilor!”: Liceul Teoretic 

„Mircea Eliade” Galaţi, cls. Preg. A si a III-a B, 

prof. Tudorache Alexandrina și Tănase Anica  

9 martie 40 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

158. 

Şcoala Părinţilor: Pedeapsa versus disciplinare 

pozitivă: Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”, 

prof. Vasulică Mirela, Muşat Elena, Jora Nicoleta, 

psiholog Trifan Paula 

9 martie 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

159. 

Şcoala Părinţilor: Stilurile parentale: Şcoala 

Gimnazială „Grigore Moisil”, prof. Vasulică 

Mirela, Muşat Elena, Jora Nicoleta, psiholog 

Trifan Paula 

16 martie 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

160. 
„Poeziile adolescenţei!”: Liceul Tehnologic de 

Transporturi şi Căi Ferate, a IX-a C, prof. Galu 

Mihaela 

22 martie 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

161. 
„Istoria primului război mondial în literatură şi 

arte”: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”, 

cls. V-VIII, prof. Dimofte Margareta, Zarimba 

22 martie 30 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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Rodica, Alexandrescu Gabriela, Ganea Elena şi 

doamna Damian Mihaela, muzeograf la Muzeul 

de istorie "Paul Păltănea.  

162. 
„Bucuriile primăverii!”: Liceul Teoretic „Mircea 

Eliade”, cls. I A, prof. Dumitru Cornelia 
28 martie 30 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

163. 

„Hai pe net”: Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi 

Turism „D. Moţoc”, cls. A X-a D, prof. Grigoraş 

Elena 

29 martie 20 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

164. 
Grădiniţa „Ion Creangă”, profesor profesor 

Andrișoiu Valerica.  
27 martie 60 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

165. 
Grădiniţa „Ion Creangă”, profesor profesor 

Andrișoiu Valerica, Toma Doina 
29 martie 60 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

166. 
Noutăți în domeniul IT  - expoziția de 
documente 

21.03.2017 56 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

167. 
Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 

1-31.03.2017 384 Cultură, 
promovare 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 

socialmedia 
https://www.faceboo
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marcat istoria omenirii 
4 miniexpoziții 

colecţii sociale k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

168. 
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 711 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

169. 

Primăvara a sosit!– expoziție de desene și 
materiale realizate de elevi sub îndrumarea 
cadrelor didactice de la Colegiul Național „Al. I. 
Cuza” 

1-15.03.2017 472 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

170. 
27 martie 1918 – Expoziție de documente de 
bibliotecă 

20-31.03.2017 348 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

171. 
Școala Altfel! – Activități nonformale  21-31.03.2017 303 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

172. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 
 

 
1-31.03.2017 

419 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

173. 

Cărțile și computerul îmi dezvăluie  lumea care 
mă înconjoară  – Proiect de inițiere în 
tehnoredactare proiecte școlare. Proiectul este 
realizat în colaborare cu Fundația Cuvântul 
Întrupat, Centrul de zi la Vale 

Septembrie 2017 
– iunie 2017 
 

32 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice, 
asistenti sociali, 
bibliotecari,  
voluntari 

 

174. 
Călătorind în jurul lumii prin lectură şi 
imaginație - Proiect cultural-educativ 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

181 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
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crt. 

Evenimentul organizat Data 
Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

în parteneriat cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 
 

175. 

Lectura activă de la carte și dialog 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  
 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

167 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

Locații externe 

176. 

Donație de carte 
O delegație formată din managerul Bibliotecii 
„V.A. Urechia” prof. Zanfir Ilie și colegele sale, 
Cecilia Manolescu și Tincuța Onica au donat la 
două bioblioteci din Republica Moldova cărți, 
după cum urmează: la Biblioteca Raională din 
Cahul - 300 de cărți (director Rodica Dermengi) 
și la Biblioteca Liceului Mihail Sadoveanu din 
Giurgiulești - 350 de cărți (director Silvia 
Cudman și bibliotecar Tatiana Ajder). 
Locație: Republica Moldova 

10.03.2017 3 Educaţie, 
cultură 

-  Manager, 
bibliotecari 

Idem 

 
TOTAL evenimente/programe culturale = 176 din care: 70 
manifestări, 106 expoziții  
 

Nr. total participanţi =  28.137 
Nr. vizite =  81.553 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna aprilie 2017 

 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1. 

Biblioteca altfel.  
Săptămâna altfel... prietenie altfel... pe o sfoară...  
Rățușca cea urâtă – lectură și vizionare film 
Au participat elevii clasei pregătitoare ai Școlii 
Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, coordonați de 
prof. înv. primar Țelinoiu Marieta 

03.04.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

2. 

În lumea poveștilor lui Andersen 
Au participat preșcolarii grupei mari și mijlocii de 
la Grădinița nr. 45, coordonați de cadrele 
didactice: Ramona Manole, Alina Coropcianu, 
Ambrozia Bujor și Mădălina Țigănuș 

03.04.2017 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

3. 

Mica Sirenă – lectură și vizionare film  
Au participat elevii clasei I ai Şcolii Gimnaziale 
nr. 16, coordonaţi de Director prof. Mogoş 
Mariana şi prof. înv. primar Burcea Iuliana 

04.04.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4. 
Lansare de carte - „Guru și ciocârlia”, autor 
Rarinca Fănica. Evenimentul a avut loc la sediul 
central, Sala de lectură „Mihai Eminescu“ 

04.04.2017 70 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

5. 
Soldățelul de plumb – lectură și vizionare film 
Au participat elevii cls. a IV-a B ai Șc. Gimn. „Sf. 

05.04.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Cuvioasa Parascheva”, Smârdan, coordonaţi de 
Director prof. dr. Elena Botezatu şi prof. înv. 
primar Ciortan Maria 

6. 

Degețica - lectură și vizionare film. Au participat 
elevii cls. a V ai Seminarului Teologic Ortodox 
„Sf. Apostol Andrei”, coordonaţi de prof. 
Diaconu Mihaela 

06.04.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

7. 

Dimineţi de lectură, din program: Andersen şi 
lumea poveştilor. Au participat elevii cls. a IV-a 
ai Şc. Gimn. nr. 42, coordonaţi de prof. înv. 
primar Bucur Luminiţa şi bibliotecar Patron 
Mariana 
Lansarea proiectului „Bătălia cărților” 

07.04.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

8. 

Capra cu trei iezi – dramatizare. Au prezentat 
elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1 „Dimitrie Luchian”, 
comuna Piscu, coordonaţi de prof. Radu Ionelia şi 
înv. Petică Veronica 

07.04.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

9. 

Cartea de-o iubești, în dar o primești! 
În cadrul proiectului educațional „Pași în lumea 
cărților”, în parteneriat cu Șc. Gimn. nr. 16, nr. 
29, Asociația „Sf. Spiridon” și Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” s-au oferit peste 100 de cărți 
copiilor prezenți, de către elevii școlilor partenere 

07.04.2017 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

10. 
Vizită la Bibliotecă - Prichindeii de la Grădinița 
„Tedi”, coordonați de doamnele educatoare 

07.04.2017 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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crt. 
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Nr. 
partici
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Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Teodor Iulia și Tabac Ionica au vizitat biblioteca 
și au participat la activitățile Secției Copii.  

11. 

Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei I ai Școlii 
Gimnaziale nr. 28, coordonați de doamna prof. 
înv. primar Crevarucenco Elena, au vizitat 
Secțiile pentru împrumut, au răsfoit cărțile 
specifice vârstei lor și au vizionat un film de 
desene animate la Sala Multimedia.  

13.04.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

12. 

Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 
Smărăndoiu Adrian. A avut loc o competiție între 
membrii generației anterioare și actualii membri 
ai Clubului de șah „Axis Libri”.  

5.04.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13. 
Clubul de Şah „Axis Libri” - Întâlnirea 
săptămânală a membrilor Clubului de şah „Axis 
Libri”, instructor ing. Adrian Smărăndoiu. 

15.04.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

14. 
Sfintele Sărbători Pascale - expoziţie de 
felicitări, icoane, ouă încondeiate  

10-30.04.2017 500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 
 

15. 
Carte versus film - expoziţie de documente 16.03.2017-

10.04.2017 
880  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori Pagina web: 
www.bvau.ro 

16. 
Paştele în diferite zone ale României - expoziţie 
de documente 

10-14.04.2017 860  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 
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Data 

 

Nr. 
partici
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Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

17. 
Ziua internaţională a cărţii şi a dreptului de 
autor (Copyright)- expoziţie de documente 

14-28.04.2017 900  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

18. 
Noutăţi editoriale – expoziţie de documente 
 

21-30.04.2017 1250  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

19. 
Liniște și relaxare în preajma Sărbătorilor 
Pascale, expoziție de filme noi din colecțiile 
multimedia, organizată la mezanin 

1-30.04.2017 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

20. 

Fănuș Neagu – 85 de ani de la naștere (5 apr. 
1931 – 24 mai 2011), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

5-11.04.2017 300 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

21. 

Personalități gălățene aniversate în luna aprilie: 
Gheorghe Zane, economist, istoric și profesor 
universitar – 120 de ani de la naștere, expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în Sala de lectură „Mihai Eminescu” 

5-11.04.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

22. 

Iconografie creștină românească, fereastră 
deschisă către divinitate, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

12-17.04.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

23. 
Leonardo Da Vinci, pictor, sculptor, inginer și 
arhitect italian – 565 de ani de la naștere (15 apr. 
1452-2 mai 1519), expoziție de documente, 

12-17.04.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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organizată în foaierul sălilor de lectură 

24. 

Biblioteconomie și știința informării – noutăți 
editoriale de formare și dezvoltare profesională, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în Sala de lectură „Mihai Eminescu” 

18-27.04.2017 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

25. 
Și ei au fost bibliotecari – galeria portretelor de 
personalități ale culturii universale care au 
activat ca bibliotecari, expoziție de documente  

18-27.04.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

26. 
Începuturile presei românești - pagini de istorie, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

28.04-4.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

27. 

Dansul – terapie de vindecare a sufletului – 29 
aprilie Ziua Internațională a dansului, expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în Sala de lectură „Mihai Eminescu” 

28.04-4.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile  

 idem 

28. 
Personalitatea săptămânii – Mircea Daneliuc 
(07.04.1943) – regizor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

3-9.04.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

29. 

Personalitatea săptămânii – Sergiu Nicolaescu 
(13.04.1930 - 03.01.2013) – regizor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

10-16.04.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

30. 
Personalitatea săptămânii - Ion Lucian 
(22.04.1924 - 31.03.2012) – actor – fişă 

17-23.04.2017 100 Educaţie, 
cultură, 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 

 idem 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

cinema sociale 

31. 
Personalitatea săptămânii – Al Pacino 
(25.04.1940) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

24-30.04.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

32. 

Expoziție de publicații din producția editorială 
„Axis Libri”, în cadrul evenimentului informativ 
pentru tinerii din Galați, One More Step, organizat 
în holul Facultății de Inginerie și Mecanică 

1.04.2017 1000 

Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

33. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Şcoala 
Gimnazială nr. 28 „Mihai Eminescu" 

2.04.2017 18 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

34. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la 
Colegiul Național „Costache Negri” 

2.04.2017 15 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

35. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolarii de la 
Grădinița cu P.P. nr. 45 „Parfumul Teilor” 

3.04.2017 20 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

36. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolarii de la 
Grădinița cu P.P. nr. 40 

3.04.2017 25 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

37. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolari de la 
Grădinița nr. 16 „Nicolae Bălcescu” 

4.04.2017 20 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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38. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Şcoala 
Gimnazială „Sfânta Cuvioasa Parascheva" 
Smârdan 

5.04.2017 20 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

39. 

Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Bestiarium vocabulum”, autor 
Gabriel GHERBĂLUȚĂ; „Am auzit un evreu 
irlandez”, autor Gerry McDONNELL, traducător 
Petru IAMANDI și „Sufletul neamului nostru: 
Calități bune și defecte”, autor C. RĂDULESCU-
MOTRU, ediție îngrijită de Ionel NECULA 

6.04.2017 180 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

40. Colocviul Constructorilor de nave ed. a 56-a 7.04.2017 73 

Inginerie 
navală, 
construcții 
de nave 

Peste 25 
Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

41. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolarii de la 
Grădinița cu P.P. „Tedi” 

7.04.2017 35 

Inginerie 
navala, 
construcții 
de nave 

Peste 25 
Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

42. 
Vizită și vizionare colectivă – elevii de la Școala 
Gimnazială nr. 22 „Dimitrie Cantemir” 

7.04.2017 15 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

43. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Şcoala 
Gimnazială nr. 28 „Mihai Eminescu" 
 

12.04.2017 20 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

44. Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 1.04.2017     40 Profesional - Membrii CA Idem 
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social-media 

Administrație din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

45. 

Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Geniul inimii”, autor Aura 
CHRISTI; „În oglinzile lui Victor Teleucă” și 
„Fragmente despre Eminescu”, autor Theodor 
CODREANU 

13.04.2017 182 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

46. 

Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Taină săgetând rubin”, autor 
Valentina BALABAN; „Cronicile pricopsitului” 
și „Cercul s-a închis”, autor Jenică CHIRIAC; 
„Agonia fericirii”, autor Violeta CRAIU; „Poezia 
mai caută cuib”, autor Ela MAYS; „Dincolo de 
patul armei: Diribau” și „Acasă, la Mărtinești”, 
autor Vergil MATEI 

20.04.2017 185 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

47. 
Vizionare colectivă - elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 5 „Cuza Vodă” 

21.04.2017 30 
Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Adulți, 
îndrumători, 
însoțitori 

idem 

48. 

Consfătuirea județeană anuală a 
bibliotecarilor din Bibliotecile publice din 
județul Galați, având ca temă: Bibliotecile 
publice ca resurse comunitare 

21.04.2017 187 
Formare, 
inițiere 

Peste 60 
ani 

Pensionari idem 

49. 
Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Singur împotriva oceanului”, autor 

27.04.2017 185 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 

 pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Constantin COSTACHE; „În dialog cu al treilea”, 
autor Leonard MATEI; „Caietul roșu” și 
„Desaparecida”, autor Camelia Iuliana RADU 

 sociale pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Colecții Speciale 

50. 
Monograme și mărci tipografice din cărțile 
străine vechi - Expoziție  

31.03-
28.04.2017 

550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Compartiment Cercetare+Voluntariat 

51. 

Personajele poveștilor lui Andersen 

Activități: înscriere noi cititori, vizită ghidată, 

vizionare film, atelier de lectură 

2.04.2017 62 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

52. 

Și ei au fost copii; Bibliotecarul, altfel!.  

Activități: înscriere noi cititori , vizionare film, 

atelier de lectură 

23.04.2017 35 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

Proiectul „Pe aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național 

53. 
Conferința oficială de lansare a proiectului „Pe 
aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național 

21.04.2017 187 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

54. 
Primii pași în lumea cărților – preșcolarii de la 

Grădinița ”Step by Step”, însoțiți de doamnele 

06.04.2017 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
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educatoare Carmen Enache și Viorica Stoica nr.1CostacheNegri 

55. 

Să ne cunoaștem prin joc și explorare creativă 

– atelier de intercunoaștere. Participă elevii clasei 

a IX-a B de la Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, 

prof. Silvia Banea și Aurica Cozmaciuc 

06.04.2017 30 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

56. 

Înflorim Europa – Prima sesiune a atelierului de 

pictură. Participă un grup de elevi de la Școala 

Gimnazială „Ion Creangă” din localitatea I.C. 

Brătianu, județul Tulcea, prof. Iuliana Vasilescu 

06.04.2014 20 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

57. 

Să vorbim despre depresie – dezbatere susținută 

de psiholog școlar Silvia Banea și asistent medical 

Mihaela Mirică, organizată cu prilejul Zilei 

Mondiale a Sănătății. Participă elevii clasei a XI-a 

de la Liceul Teoretic „E. Racoviță” 

07.04.2017 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

58. 
Noutățile lunii Aprilie – expoziție de documente 10-30.04.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

59. 

Gărgărițele și Ștrumfii la bibliotecă – vizită a 

preșcolarilor de la Grăd. Motanul Încălțat, însoțiți 

de ed. Ramona Boboc-Anton 

10.04.2017 60 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

60. 
Înflorim Europa – a II-a sesiune a atelierului de 

pictură. Participă un grup de elevi de la Școlile nr. 

11.04.2017 20 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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2,17, 25 și 28, coordonați de prof. Sorina și 

Adrian Vădeanu 

61. 

Tradiții și obiceiuri de Sfintele Paști- ora de 

religie la bibliotecă. Participă elevii clasei a V-a 

de la Șc. Gimn. „Mihail Sadoveanu”, prof. Rodica 

Toader. 

12.04.2017 28 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

62. 

Biblioteca în sărbătoare – atelier de creație. 

Elevii clasei a V-a de la Liceul Teoretic ”Emil 

Racoviță” 

14.04.2017 34 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

63. 

Bucurie, gingășie, culoare, emoție, sărbătoare – 

atelier de creație cu elevii clasei a VI-a de la 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” 

14.04.2017 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

64. 
Hans Christian Andersen-omagiu – expoziție de 

documente  

03-10.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

65. 
Octavian Goga – expoziție de documente  03-07.04.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

66. 
Ziua Internațională a Păsărilor – expoziție de 

documente  

03-10.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

67. 
Fănuș Neagu – expoziție de documente  04-07.04.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
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68. 
Ziua Mondială a Sănătății – expoziție de 

documente  

07-14.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

69. 
Charles Baudelaire – expoziție de documente 10-14.04.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

70. 
Leonardo da Vinci – expoziție de documente   14-20.04.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

71. 

Învierea Domnului în icoane pe sticlă – 

expoziție cu icoane pe sticlă pictate de elevii 

Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din localitatea 

I.C. Brătianu, județul Tulcea 

12-30.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

72. 

Paștele în desenele copiilor – expoziție cu 

desene realizate de elevi de la Școlile Gimnaziale 

nr. 2 și 11, prof. Rodica Toader.  

12-30.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

73. 
Oul poznaș – expoziție cu lucrări ale elevilor 

claselor II-IV de la Școala Gimnazială nr. 11 

14-30.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

74. 
Ziua Planetei Pământ – expoziție cu documente 

din colecțiile bibliotecii  

21-30.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

75. 
Camil Petrescu – expoziție de documente  21-26.04.2017 150 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

76. 
Cartea, cărturarii și Sfântul Gheorghe – 

expoziție de documente 

21-30.04.2017 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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77. 
Iepurașii veseli – expoziție cu desene realizate de 

preșcolarii de la Grădinița Step by Step 

12-30.04.2017 100 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

78. 
Parfum de sărbătoare – expoziție cu felicitări în 

limba germană 

14-30.04.2017 100 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

79. 

Ziua Internațională a Cărții pentru Copii– 

expoziție de documente 

01-09.04.2017 180 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

80. 

Henry Graham Greene ((02.10.1904-03.04.1991) 

scriitor, dramaturg, scenarist și critic literar 

englez: 26 de ani de la moarte – expoziție de 

documente 

Idem 180 Educaţie,  

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

81. 

Ziua Jandarmeriei Române – expoziție de 

documente 
Idem 180 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

82. 

Ziua Academiei Române – expoziție de 

documente 
Idem 180 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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83. 

Noutăți editoriale la Filiala nr. 2 ,,Paul 

Păltănea” – expoziție de documente 
Idem 180 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

84. 

Fănuș Neagu (05.04.1932-24.05.2011) nuvelist, 

romancier și dramaturg român: 85 de ani de la 

naștere – expoziție de documente 

Idem 180 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

85. 

George Arion (05.04.1946) poet, prozator, eseist 

și publicist: 71 de ani de la naștere – expoziție de 

documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

86. 

Noutăți editoriale pentru copii – expoziție de 

documente Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

87. 

Invitație la lectură! – expoziție de documente 
Idem 180 

Educaţie, 

cultură, 

religie 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

88. 

Ziua Mondială a Sănătății – expoziție de 

documente Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

89. 

Emil Cioran (08.04.1911-20.06.1995) filosof și 

scriitor român: 106 ani de la naștere – expoziție 

de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură,  

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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90. 

Charles-Pierre Baudelaire (09.04.1821-

31.08.1867) poet francez: 196 de ani de la naștere 

– expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

91. 

Datini de Paște! – Expoziție cu lucrări realizate 

de elevii claselor a IV-a B, a V-a C și a VII-a B, 

de la Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”  

10.04.2017 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

92. 

Barbu Ștefănescu Delavrancea (11.04.1858-

29.04.1918) scriitor român: 159 de ani de la 

naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

93. 

Ion Minulescu (06.01.1881-11.04.1944) poet și 

prozator român : 73 de ani de la moarte – 

expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

94. 

Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii – 

expoziție de documente Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

95. 

Paștele în ochii copiilor! – expoziție cu lucrări 

realizate de preșcolarii Grădiniței cu P.P. ,,Camil 

Ressu”, prof. Lungu Geanina, Palade Daniela, 

Arsene Culeta, Târbuc Ilinca, Lupu Fănica, 

Hristudor Sorina, Ionașcu Georgeta, Bulai Iuliana 

și Andonie Mădălina  

Idem 180 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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96. 

Nicolae Tonitza (13.04.1886-26.02.1940) pictor și 

grafician român : 131 de ani de la naștere – 

expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

97. 

Maurice Druon (n. 23 aprilie 1918 - d. 14 aprilie 

2009) scriitor francez: 8 ani de la moarte – 

expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

98. 

Sărbători de Paște la români! -  Grădinița cu P.P. 

nr. 47, prof. Chebac Tincuța, Șoltuz Ramona, Ion 

Sofia și Ariton Gabriela – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

99. 

Leonardo da Vinci, (15.04.1452-02.05. 1519) 

pictor italian: 565 de ani de la naștere – expoziție 

de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

100. 

Henry James (15.04.1843-28.02.1916) critic 

literar, dramaturg și prozator american: 174 de ani 

de la naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

101. 

Anatole France (16.04.1844-12.10.1924) scriitor 

francez: 173 de ani de la naștere – expoziție de 

documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

102. 

Panait Istrati (10.08.1884-16.04.1935) scriitor 

român: 82 de ani de la moarte – expoziție de 

documente 

Idem 180 
Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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103. 

Yasunari Kawabata (11.06.1899-16.04.1997) 

scriitor japonez: 20 de ani de la moarte – 

expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

104. 

Sven Hassel (19.04.1917-21.09.) scriitor danez: 

100 de ani de la naștere – expoziție de documente 17-23.04.2017 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

105. 

Calistrat Hogaș (19.04.1847-28.08.1917) scriitor 

român: 170 de ani de la naștere – expoziție de 

documente 

Idem 180 
Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

106. 

Charlotte Brontë (21.04.1816-31.03.1855) 

scriitoare engleză: 201 ani de la naștere – 

expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

 

15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

107. 

Samuel Langhorne Clemens (30.11.1835-

21.04.1910) scriitor american: 107 ani de la 

moarte– expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

108. 
Ziua Planetei Pământ – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie,  

artă 

 

15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

109. 

Camil Petrescu (22.04.1894-14.05.1957) scriitor 

român: 123 de ani de la naștere – expoziție de 

documente 

Idem 180 
Educaţie,  

artă 

 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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110. 

Miguel de Cervantes Saavedra (29.09.1547-

22.04.1616) poet și dramaturg spaniol: 411 ani de 

la moarte – expoziție de documente 

 

Idem 180 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

 

15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

111. 

Gib I. Mihăescu (23.04.1894-19.10.1935) 

prozator român: 123 de ani de la naștere – 

expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

112. 

Vladimir Nabokov (23.04.1899-02.07. 1977) 

scriitor american de origine rusă: 118 ani de la 

naștere – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

113. 

Ziua Bibliotecarului din România 

Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de 

autor – expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

114. 

William Shakespeare (23.04.1564-

23.04/03.05.1616): 453 de ani de la naștere – 

expoziție de documente 

Idem 180 
Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

115. 

Daniel Defoe (1660-24.04.1731) scriitor englez: 

286 de ani de la moarte  – expoziție de 

documente 

24-30.04.2017 180 
Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

116. 

Ștefan Augustin Doinaș (26.04.1922-25.05.2002) 

poet, eseist, traducător, deținut politic, 

academician și politician român: 95 ani de la 

Idem 180 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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naştere – expoziție de documente 

117. 
Ziua Internaţională a Dansului – expoziție de 

documente 
Idem 180 

Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

118. 

Proiectul european ,,Înflorim Europa/Europe in 

flowers”: Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”, 

prof. Chiscoci Loredana – activitate culturală 

5.04.2017 20 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

119. 

,Ion Creangă - leagănul copilăriei!: Școala 

Gimnazială nr. 33, prof. Sandu Ștefania și 

bibliotecar Marin Nicoleta – activitate culturală 

6.04.2017 30 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

120. 

,,Protejăm natura!” Colegiul Tehnic ,,Aurel 

Vlaicu”, prof. Varlan Oana Gabriela și bibliotecar 

Catan Elena Cătălina – activitate culturală 

11.04.2017 20 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

121. 
Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor  
- expoziția de documente 

13.04.2017 59 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

122. 
Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 

1-31.04.2017 300 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
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5 miniexpoziții ationGalati 

123. 
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 650 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

124. 

Ortodoxia și sărbătorile pascale!– expoziție de 
desene și materiale realizate de elevi sub 
îndrumarea cadrelor didactice de la Colegiul 
Național „Al. I. Cuza” 
 

10-25.04.2017 400 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

125. 
Cultura scrisă gălățeană oglindită în colecțiile 
bibliotecii – Expoziție de documente  

18-30.04.2017 348 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

126. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 

 
1-30.04.2017 

350 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

127. 

Cărțile și computerul îmi dezvăluie  lumea care 
mă înconjoară  – Proiect de inițiere în 
tehnoredactare proiecte școlare. Proiectul este 
realizat în colaborare cu Fundația Cuvântul 
Întrupat, Centrul de zi la Vale 

Septembrie 2017 
– iunie 2017 
 

32 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice, 
asistenti sociali, 
bibliotecari,  
voluntari 

 

128. 
Călătorind în jurul lumii prin lectură şi 
imaginație - Proiect cultural-educativ 
în parteneriat cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

150 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

129. 
Lectura activă de la carte și dialog 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

150 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
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Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

Locații externe 

130. 

Întrunire profesională cu tema: BIBLIOTECILE: 
INTEGRARE, INOVAȚIE ȘI INFORMARE 
PENTRU TOȚI 
Organizatori: Asociația Bibliotecarilor din 
România (ABR), Filiala Galați împreună cu 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și Biblioteca 
Universității „Dunărea de Jos” 
Loc de desfășurare: Sala Senatului din incinta 
Universității „Dunărea de Jos”  

19.04.2017 79 Educaţie, 
cultură 

-  Manager, 
bibliotecari 

Idem 

131. 

Simpozionul anual de istorie și civilizație 
bancară „Cristian Popișteanu”, ediția a XXV-a 
cu tema: Banca Națională României și Primul 
Război Mondial. Anul 1917 
Loc de desfășurare: Banca Națională a României, 
București 

26.04.2017 4 Educaţie, 
cultură 

-  Manager, 
bibliotecari 

Idem 

132. 

Conferința Națională BiblioPUBLICA cu tema 
„Bibliotecile - Parteneri în dezvoltarea creativă a 
utilizatorilor” 
Organizator: ANBPR (Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România)  
Loc de desfășurare: București 

27-28.04.2017 4 Formare 
profesional
ă 

-  Bibliotecari Idem 

 TOTAL evenimente/programe culturale = 132 din care: 53 Nr. total participanţi =  22.471 
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manifestări, 79 expoziții  
 

Nr. vizite =  69.678 

 
 

Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna mai 2017 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1. 

Vizită la Bibliotecă - Grădinița cu P.P. Nanny, 

coordonați de prof. Maroca Gabriela 
04.05.2017 15 Educaţie 

culturală 
Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

2. 

Dimineți de lectură - Au participat elevii Școlii 

Gimnaziale nr. 33, coodonați de prof. Popescu 

Doina-Elena și prof. Bâzu Lenuța. 

05.05.2017 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

3. 

Vizită la Bibliotecă - Prichindeii de la Grădinița 

cu P.P. Nr. 7, coordonați de doamna prof. Anca 

Butur 

10.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4. 

Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei a IV-a A ai 

Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, coordonați 

de prof. înv. primar Ioan Laura 

15.05.2017 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 
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5. 

Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei pregătitoare, 

coordonați de prof. înv. primar Iorga Adina și 

elevii clasei a II-a, coordonați de prof. înv. primar 

Șorcaru Ecatrina de la Seminarul Teologic 

Ortodox „Sf. Apostol Andrei” 

16.05.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

6. 
Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei a II-a ai Școlii 

Gimnaziale „Dan Barbilian”, coordonați de prof. 

înv. primar Oanea Doina Dumitra 

17.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

7. 
Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei pregătitoare I, 

coordonați de prof. Mungiu Silvia, Seminarul 

Teologic Ortodox „Sf. Apostol Andrei”  

18.05.2017 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

8. 
Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei a III-a ai Școlii 

Gimnaziale nr. 34 „Mihai Viteazu”, coordonați de 

prof. înv. primar Donose Carmen 

19.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

9. 

Dimineți de lectură – încheierea proiectului 

Elevii clasei a III-a ai Școlii Gimnaziale Cișmele, 

com. Smârdan coordonați de Dir. Prof. dr. 

Botezatu Iancu Elena și prof. înv. primar 

Greceanu Silvia 

19.05.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

10. Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei a III-a ai 24.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Școalii Gimnaziale nr. 22, coordonați de prof. înv. 

primar Oanea Marin 

11. 
Vizită la Bibliotecă - Copiii de la Grădinița 

„Mugurel”, coordonați de prof. înv. preșcolar: 

Leopa Alina și Căuș Liliana 

29.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

12. 
Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei a II-a ai Școlii 

Gimnaziale Nr. 3, coordonați de prof. înv. primar 

Nour Zînica 

29.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13. 
Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei a II-a B de la 

Școala Gimnazială Sf. „Grigorie Teologul”, 

coordonați de prof. înv. primar Rodica Zlatan.  

30.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

14. 

Vizită la Bibliotecă - Elevii clasei a II-a de la 

Școala Gimnazială nr. 1 Gohor, comuna Berheci, 

județul Galați, coordonați de prof. înv. primar 

Mihăilă Anișoara 

30.05.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

15. 
Carnavalul Cărții „Personaje talentate la 

Bibliotecă - Prezentate” - concurs personaje 
31.05.2017 500 Educaţie 

culturală 
Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

16. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor ing. 

Smărăndoiu Adrian.  
03.05.2017 20 Educaţie 

culturală 
Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 



Anexa nr. 5 

88 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

17. 
Clubul de Şah „Axis Libri” - Întâlnirea 

săptămânală a membrilor Clubului de şah „Axis 

Libri”, instructor ing. Adrian Smărăndoiu. 

10.05.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

18. 

Clubul de Şah „Axis Libri” - Întâlnirea 

săptămânală a membrilor Clubului de şah „Axis 

Libri”, instructor ing. Adrian Smărăndoiu. 

17.05.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

19. 

Clubul de Şah „Axis Libri” - Întâlnirea 

săptămânală a membrilor Clubului de şah „Axis 

Libri”, instructor ing. Adrian Smărăndoiu. 

24.05.2017 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

20. 

La pas prin Galații de altădată – expoziție de 

desene, realizată de membrii Clubului de pictură 

de la Palatul copiilor, coordonator prof. Brumar 

Mihaela 

29.05-

30.06.2017 

500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

21. 

Universul magic al cărților pentru copii – 

expoziție de noutăți editoriale din colecțiile 

Secției pentru Copii 

29.05-

30.06.2017 

500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 
 

22. 
Noutăţi editoriale - expoziţie de documente 01-10.05.2017 860  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

23. 
Noaptea muzeelor – expoziţie de documente 10-15.05.2017 840  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 
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24. 
Ziua adolescentului- expoziţie de documente 13-23.05.2017 900  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

25. 
Ileana Vulpescu – expoziţie de documente 
 

21-30.05.2017 1120  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

26. 
Vizită – clasa a XI-a B, Liceul Teoretic „Emil  
Racoviţă”  

22.05.2017 35  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

27. 
Ziua Mondială a râsului – expoziție de 
documente multimedia, organizată la mezanin 

1-31.05.2017 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

28. 
George Topârceanu – 80 de ani de la moarte, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

5-11.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

29. 
Călător prin Europa – 9 mai Ziua Europei, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în Sala de lectură „Mihai Eminescu” 

5-11.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

30. 

Melchisedec Ștefănescu – 125 de ani de la 
moarte, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

12-19.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

31. 

Călător prin Muzeele lumii – 18 mai Ziua 
Internațională a Muzeelor, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

12-19.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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32. 
Smaranda Brăescu – 120 de ani de la naștere, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

20-28.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

33. 
Ziua Europeană a parcurilor, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

20-28.05.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

34. 
Descoperă și învață din tainele și curiozitățile 
lumii, expoziție de enciclopedii pentru copii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

29.05-6.06.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

35. 

Cărți pentru copii și adolescenți în mari 
ecranizări, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură Mihai 
Eminescu 

29.05-6.06.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile  

 idem 

36. 

Personalitatea săptămânii – George Constantin 
(03.05.1933 - 30.04.1994) – actor - fişă  
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

01-05.05.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

37. 
Personalitatea săptămânii – Julieta Szönyi 
(13.05.1949) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

08-14.05.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

38. 

Personalitatea săptămânii - Bill Paxton 
(17.05.1955 - 25.02.2017) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

15-21.05.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 



Anexa nr. 5 

91 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

39. 

Personalitatea săptămânii – Helena Bonham 
Carter (26.05.1966) – actriță  – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

22-28.05.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

40. 
Personalitatea săptămânii – Morgan Freeman 
(01.06.1937) - actor - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

29.05-
04.06.2017 

100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

41. 

Ziua Mondială a Libertății Presei, aniversarea 
ediției 400 REALITATEA – dublă campioană 
națională de provincie print și online. În cadrul 
aniversării scriitorul Ionel Pintilii a lansat două 
cărți: „Amintirile unei vieți derulate în două 
secole (interviuri cu acad. Constantin Gh. 
Marinescu)” și „Camera de raze ale dimineții”. 

03.05.2017 120 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

42. 

Salonul Literar „Axis Libri“ – lansarea 
volumelor: „Cînd universul cade” și „Cartierul 
viselor”, autor Alexandrina VLAS; „Careul de ași 
ai însingurării”, autor Ioan TODERIȚĂ; „Magia 
pietrei” și „Cartea copilăriei”, autor Petru 
TODORAN. Pe lângă acestea s-a lansat și nr. 2 al 
Revistei „Armonii de toamnă” a Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor 

4.05.2017 116 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

43. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Şcoala 
Gimnazială nr. 5 „Cuza Vodă" 

4.05.2017 30 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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44. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolari de la 
Grădinița nr. 9 

4.05.2017 20 Educaţie, 
cultură 
 

4 – 7 ani Părinți, copii, 
educatori 

Idem 

45. 

Colocviul Constructorilor de nave ed. a 57-a 5.05.2017 73 Inginerie 
navală, 
construcții 
de nave 

Peste 25 

Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

46. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolarii de la 
Grădinița nr. 10 

10.05.2017 25 Educaţie, 
cultură 
 

4 – 7 ani Părinți, copii, 
educatori 

Idem 

47. 
Vizită și vizionare colectivă – elevii de a Școala 
nr. 34 „Mihai Viteazul” 

15.05.2017 25 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 10 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

48. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolari de la 
Grădinița nr. 62 „Prichindel” 

16.05.2017 25 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

49. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la 
Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei” 

16.05.2017 20 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

50. 

Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
nr. 43 "Dan Barbilian" 

17.05.2017 35 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

51. Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 18.05.2017 25 Educaţie, Peste 14 Toate Idem 
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nr. 25 "Petru Rareș" cultură 
 

ani categoriile 
sociale 

52. 
Vizita excelenței sale Paul Brummell - 
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord în România 

18.05.2017 10 
Informare, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

53. 
Vizită și vizionare colectivă – Școala Nr. 34 
„Mihai Viteazu" 19.05.2017 26 

Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

54. 
Vizită și vizionare colectivă – elevii de la Școala 
Nr. 24 "Mihail și Gavril" 

19.05.2017 18 Educaţie, 
cultură 

25 - 30 
ani 

Elevi, profesori, 
părinți 

idem 

55. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Școala 
Gimnazială "Sf.Nicolae" Vânători 

22.05.2017 
30 Educaţie, 

cultură 
25 - 30 

ani 
Elevi, profesori, 
părinți 

idem 

56. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Școala 
Gimnazială Nr. 22 "Dimitrie Cantemir" 25.05.2017 30 

Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

57. 

Vizită și vizionare colectivă - copii de la 
Grădinița „Mugurel” 29.05.2017 20 

Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

58. 

Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială Nr. 3 „I. L. Caragiale" 29.05.2017 20 

Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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59. 

Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială nr. 41 „Sfântul Grigorie Teologul" 30.05.2017 25 

Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

60. 

Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială nr. 16 „Nicolae Balcescu" 30.05.2017 25 

Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

61. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

1.05.2017     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 
 

Idem 

Secția Colecții Speciale 

62. 
Operele lui Bernard le Bovier de Fontenelle  
- Expoziție  

2-31.05.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Compartiment Cercetare+Voluntariat 

63. 
Deschiderea programului de evenimente din 

cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 

15.05.2017 10 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

64. 
Flash-mob  - scuarul din fața clădirii Bibliotecii 15.05.2017 35 Educaţie 

culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

65. La pas prin istoria Galațiului - scurtă prezentare a 15.05.2017 22 Educaţie Peste 5 Elevi, scriitori, Idem 
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unor imagini din Galațiul de altă dată (stampe și 

cărți poștale) 

culturală, 
voluntariat 

ani cadre didactice, 
voluntari 

66. 

Atelier de lectură - coord. Prof. înv. primar Laura 

Vădeanu. Invitați: scriitorii Victor Cilincă și 

Violeta Ionescu 

15.05.2017 65 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

Idem 

67. 

Botezul voluntarilor – sesiune de instruire cu noii 

voluntari 

 

17.05.2017 31 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

Idem 

68. 

The librarians -  vizionare film și dezbatere pe 

tema ”Imaginea bibliotecarului în literatură și 

artă” 

18.05.2017 19 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

Idem 

69. 
Primii pași în Universul cărților – manifestare 

culturală 

28.05.2017 45 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

Idem 

70. 

Cum încep să scriu o lucrare științifică – curs 

practic pentru deprinderea și dezvoltarea utilizării 

tehnicilor și instrumentelor de documentare și 

cercetare în bibliotecă 

30.05.2017 31 Educaţie 
culturală, 
voluntariat 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

Idem 

Proiectul „Pe aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național 

71. 
Avanpremiera Atelierului de reprezentație și 
animație culturală, în cadrul proiectului cultural 

04.05.2017 25 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
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„Pe aripi de poveste”, proiect cofinanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) 

 sociale facebook 

72. 

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) - la Biblioteca Orășenească 
„Grigore Hagiu” Tg. Bujor 

12.05.2017 70 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

73. 

Atelier de reprezentație și animație culturală, 
în cadrul proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect 
cultural câștigat de Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” și cofinanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN) - la Biblioteca 
Orășenească „Grigore Hagiu” Tg. Bujor 

19.05.2017 70 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

74. 

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) – la Biblioteca Municipală 
„Ștefan Petică” Tecuci 

26.05.2017 70 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

75. 

Gânduri minunate la început de Florar – 

expoziție realizată de elevii Liceului Teoretic 

„Emil Racoviță” 

03-15.05.2017   180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 
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76. 
Ziua Națională a Inimii în România – expoziție 

de documente  

04-10.05.2017    200 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

77. 
Zanfir Ilie la ceas aniversar – expoziție cu 

documente din colecțiile bibliotecii 

05-10.05.2017    200 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

78. 
Iubim cărțile – elevii clasei a II-a de la Școala 

Gimnazială „Sf. Gheorghe” din localitatea Cuca 

05.05.2017 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

79. 
Ziua Europei – expoziție de documente  09-12.05.2017 210 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

80. 
10 mai – Ziua regalității – expoziție de 

documente  

10-15.05.2017 210 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

81. 
14 mai - Ziua Adolescentului – expoziție de 

documente 

15-20.05.2017 210 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

82. 
15 mai – Ziua Internațională a Familiei – 

expoziție de documente 

15-20.05.2017 210 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

83. 

Valori și non - valori la vârsta adolescenței - au 

participat elevii clasei a X-a E de la Liceul 

Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Silvia Banea 

15.05.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

84. 
Primii pași în universul cărților – preșcolarii de 

la Grădinița nr. 9 

16.05.2017 90 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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85. 
18 mai – Ziua Internațională a muzeelor – 

expoziție de documente  

18.05-25.05 210 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

86. 
19 mai – Ziua Pictorilor – expoziție de 

documente 

19.05-25.05 210 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

87. 

Vizită la bibliotecă în Săptămâna Școala Altfel 

- elevii clasei a IX-a J, de la Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu” 

24.05.2017 45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

88. 
Laudă Limbii Române - elevii clasei a IX-a A de 

la Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” 

24.05.2017 47 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

89. 
Men Sana In Corpore Sano – activitate realizată 

de voluntarii bibliotecii 

20.05.2017 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

90. 
Ziua Internațională a Tineretului - expoziție de 

documente 

01.-07.05.2017 

 
200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

91. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

cls. a III-a C, Şcoala Gimnazială nr. 28, prof. 

Mihai Nicoleta 

Idem 200 

Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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92. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Liceul de Arte “D. Cuclin” Idem 200 
Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

93. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” Idem 200 
Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

94. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

cls. a III-a C, Şcoala Gimnazială nr. 28, prof. 

Mihai Nicoleta 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

95. 

Vlad Mușatescu (04.05.1922-04.03.1999) scriitor 

și umorist român: 95 ani de la naştere - expoziţie 

de documente 

Idem 200 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

96. 

George Enescu (19.08.1881-04.05.1955) 

compozitor, violonist, pianist și dirijor român: 62 

ani de la moarte: expoziţie de documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

97. 

Henryk Sienkiewicz (05.05.1846-15.11.1916) 

romancier şi nuvelist polonez: 171 ani de la 

naştere: expoziţie de documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

98. 
Napoleon Bonaparte (15.08.1769-05.05. 1821), 

196 ani de la moarte: expoziţie de documente 
Idem 200 

Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 
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99. 

Lucian Blaga (09.05.1895-06.05.1961) filozof, 

poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor 

universitar, academician și diplomat român: 56 

ani de la moarte: expoziţie de documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

100. 

George Topârceanu (20.03.1886-07.05.1937) 

poet, prozator, memorialist și publicist român: 80 

ani de la moarte: expoziţie de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură,  

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

101. 

Octavian Paler (02.07.1926-07.05.2007) scriitor, 

jurnalist, editorialist și om politic român: 10 ani 

de la moarte: expoziţie de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

102. 
Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” 
Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

103. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Şcoala Gimnazială nr. 33, profesor 

îndrumător Bâzu Lenuţa 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

104. 

Gustave Flaubert (12.12.1821-08.05.1880) 

romancier și dramaturg francez: 137 ani de la 

moarte: expoziţie de documente 
08.-14.05.2017 

200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

105. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Liceul de Arte “D. Cuclin”, profesori Balica 

Ecaterina, Negoescu Liliana și Popov Laura 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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106. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu, profesor 

îndrumător Munteanu Loredana 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

107. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Centrul Cultural “Dunărea de Jos”, profesor 

îndrumător Ştefan Olimpia 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

108. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Palatul Copiilor, profesor îndrumător 

Brumar Mihaela 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

109. 

George Coșbuc (20.09.1866-09.05.1918) poet, 

critic literar şi traducător român: 99 ani de la 

moarte: expoziţie de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

110. 
Ziua Europei: expoziţie de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

111. 

Înflorim Europa - expoziție cu desene ale elevilor 

de la Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, profesor 

îndrumător Sîmbotin Ionela 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

112. 

Noutăţi editoriale pentru toată familia expoziţie 

de documente Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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113. 
Ziua Internaţională a Asistenţilor medicali: 

expoziţie de documente 
Idem 200 Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

114. 

Daphne du Maurier (13.05.1907-19.04.1989 

scriitoare britanică: 110 ani de la naştere: 

expoziţie de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

115. 

Camil Petrescu (22.04.1894-14.05.1957) 

romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist 

și poet român: 60 ani de la moarte: expoziţie de 

documente 

Idem 

200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

116. 

Costache Negri (14.05.1812-28.09.1876) scriitor, 

om politic și patriot român: 205 ani de la naştere: 

expoziţie de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

117. 
Noutăţi editoriale: expoziţie de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

118. 

Ziua Internaţională a Familiei: expoziţie de 

documente  
15.-21.05.2017 

 

200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

119. 
Ziua Internaţională a Latinităţii: expoziţie de 

documente 
Idem 200 Educaţie,  

artă 

 

15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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120. 

Nicolae Grigorescu (15.05.1838-21.07.1907) 

pictor român: 179 ani de la naştere: expoziţie de 

documente 

Idem 
200 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

121. 

Invitaţie la lectură: expoziţie de documente 
Idem 

200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

122. 

Marin Preda (05.08.1922-16.05.1980) scriitor 

român: 37 ani de la moarte: expoziţie de 

documente 

Idem 
200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

123. 

Honoré de Balzac (20.05.1799-18.08.1850) 

romancier, critic literar, eseist, jurnalist și scriitor 

francez: 218 ani de la naştere: expoziţie de 

documente 

Idem 

200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

124. 

Ileana Vulpescu (n. 21 mai 1932) filolog, 

lexicograf, prozatoare, romancieră și traducătoare 

română: 85 ani de la naştere: expoziţie de 

documente 

Idem 

200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

125. 

Tudor Arghezi (21.05.1880-14.07.1967) scriitor 

român: 137 ani de la naştere: expoziţie de 

documente 

Idem 
200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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126. 

Tudor Vianu (27.12.1897/8 ianuarie 1898-

21.05.1964) estetician, critic și istoric literar, 

poet, eseist, filosof și traducător român: 53 ani de 

la moarte: expoziţie de documente 

Idem 

200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

127. 

Victor Hugo (26.02.1802- 22.05.1885) poet, 

dramaturg și romancier francez: 132 ani de la 

moarte: expoziţie de documente  

22.-31.05.2017 

 

200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

128. 

George Bacovia (4/16.09.1881- 22.05.1957) poet 

român: 60 ani de la moarte: expoziţie de 

documente 

Idem 
200 Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

129. 

Gabriel Liiceanu (23.05.1942) filosof, interpret și 

scriitor român:  75 ani de la naştere: expoziţie de 

documente 

Idem 200 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

130. 

Garabet Ibrăileanu (23.05.1871- 12.03.1936) 

critic și istoric literar, eseist, pedagog, redactor 

literar și romancier român: 146 ani de la naştere: 

expoziţie de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

131. 

Fănuș Neagu (05.04.1932-24.05.2011) povestitor,  

nuvelist, romancier și dramaturg român: 6 ani de 

la moarte: expoziţie de documente 

Idem 200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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132. 
Robert Ludlum (25.05.1927-12.03.2001) scriitor 

american: 90 ani de la naştere: expoziţie de carte 
Idem 200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

133. 

Ioan Eugen Simion (25.05.1933) critic și istoric 

literar, editor, eseist, profesor universitar român: 

84 ani de la naştere: expoziţie de documente 

Idem 200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

134. 

Talent şi creativitate: expoziţie cu desene – 

Gierling Simona-Andra, Colegiul Naţional „Al.I. 

Cuza” 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

135. 

Ion Agârbiceanu (12.09.1882-28.1963) scriitor, 

ziarist și prozator român: 54 ani de la moarte: 

expoziţie de documente 

Idem 200 Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

136. 

Mihail Sebastian (18.10.1907-29.05.1945) scriitor 

român: 72 ani de la moarte: expoziţie de 

documente 

Idem 200 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

137. 
Mircea Cărtărescu (01.06.1956) scriitor român: 

61 ani de la naştere: expoziţie de documente 
Idem 200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

138. 
Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” - deschidere oficială 
08.05.2017 100 

Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

139. 
Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” – activitate: Colegiul Tehnic de 
08.05.2017 30 

Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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Alimentaţie şi Turism „D. Moţoc”, cls. A X-a D 

140. 

„Școala, ambasador în Parlamentul European” – 

activitate: Colegiu Tehnic „A. Vlaicu”, cls. IX-

XI, prof. Anghel Corina, Varlan Oana, bibliotecar 

Catan Cătălina 

10.05.2017 30 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

141. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” – activitate: Şcoala Gimnazială 

Smârdan, Cls. Aa V-a, prof. Bordeianu Janina 

10.05.2017 30 
Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

142. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” – activitate: Liceul Tehnologic de 

Transporturi şi Căi Ferate, cls. a XI-a B, prof. 

Galu Mihaela 

10.05.2017 30 

Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

143. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” – activitate: Şcoala Gimnazială 

„Grigore Moisil, cls. a IV-a B, prof. Chiscoci 

Loredana 

18.05.2017 30 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

144. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” – activitate: Colegiul Tehnic „Radu 

Negru”, cls. a X-a, prof. Marin Dana 

24.05.2017 30 
Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

145. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” – activitate: Şcoala Gimnazială nr. 

28, cls. a III-a C, prof. Mihai Nicoleta 

25.05.2017 30 
Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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146. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 

periculoase” – activitate: Colegiul Tehnic „Aurel 

Vlaicu”, prof. Varlan Dana, Catan Cătălina 

31.05.2017 30 
Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

147. 
Lansare revistă şcolară „Jurnal de gimnaziu” – 

activitate: Şcoala Gimnazială ,,Grigore Moisil” 
31.05.2017 60 

Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

148. 

Vizită - Grădinița nr. 34, grupele mici, mijlocii şi 

mari, însoțite de profesor Samoilă Sevastina, Sava 

Viorica și Vicol Daniela  

15.05.2017 80 
Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

149. 
Mihai Eminescu – 128 de ani de la trecerea în 
neființă – expoziție de documente 

15.05.2017 59 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

150. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpoziții 

1-31.05.2017 300 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

151. 
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 700 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

152. 
Europa continentul păcii și pluralismului 
cultural! - expoziție de documente de bibliotecă  

09-28.05.2017 400 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

153. 
Ziua internaţională a copilului  
Copii şi biblioteca! - expozitie de desene 

28.05-
10.06.2017 

450 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

realizate de elevi și cadre didactice de la Colegiul 
Național „Al. I. Cuza”  

154. 

Vizite la bibliotecă de prezentare a colecțiilor 
pentru copii și informare privind serviciile 
oferite către public 
Școala Gimnazială nr. 22 „Dimitrie Cantemir”  
Școala Gimnazială „Unirea” Braniștea 
Școala Gimnazială „Vasile Șeicaru” Oancea 
Școala Specială „Emil Gârleanu” 
Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați 

1-31.05.2017 250 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

155. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 

 
1-30.05.2017 

350 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

156. 

Cărțile și computerul îmi dezvăluie  lumea care 
mă înconjoară  – Proiect de inițiere în 
tehnoredactare proiecte școlare. Proiectul este 
realizat în colaborare cu Fundația Cuvântul 
Întrupat, Centrul de zi la Vale 
 

Septembrie 2017 
– iunie 2017 
 

25 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice, 
asistenti sociali, 
bibliotecari,  
voluntari 

 

157. 
Călătorind în jurul lumii prin lectură şi 
imaginație - Proiect cultural-educativ 
în parteneriat cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

150 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

158. 
Lectura activă de la carte și dialog 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

250 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

Locații externe 

159. 

Salonul Internațional de Carte pentru Copii și 
Tineret, ediția a XXI-a organizat de Secția 
Națională din Republica Moldova a Consiliului 
Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret 
(IBBY) și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă” 
Loc de desfășurare: Chișinău, Rep. Moldova 

11-14.05.2017 5 Educaţie, 
cultură 

-  Bibliotecari Idem 

160. 

Conferința internațională QQML 2017 - 9th 
Qualitative and Quantitative Methods in 
Libraries unde au participat: Zanfir Ilie – 
Manager Biblioteca Județeană V. A. Urechia 
(INSI), Valentin Munteanu – Director Fundația 
Andreeana Juventus (Rolul ONG-urilor în 
sprijinul bibliotecii), Alina Pampu – traducător și 
Prof. Univ.Dr. Angela Repanovici din 
Brașov/România 
Loc de desfășurare: Limerick – Irlanda 

22-26.05.2017 3 Educaţie, 
cultură 

-  Manager, 
bibliotecari 

Idem 

161. 

Simpozionul Național „Mijloace moderne de 
atragere a publicului în biblioteci”, ediția a VII-
a, organizat de Biblioteca Județeană „Panait 
Istrati”, Brăila. Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia”, Galați a fost reprezentată de doamna 
Geta Eftimie, director adjunct, Manolescu Cecilia, 
bibliotecar Filiala nr. 1 „C. Negri”, Trif Titela, 

31.05.2017 4 Formare 
profesional
ă 

-  Bibliotecari Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

bibliotecar Filiala nr. 2, „Paul Păltănea” și Șerban 
Florica, bibliotecar Secția pentru Copii 
Loc de desfășurare: Brăila 

 
TOTAL evenimente/programe culturale = 161 din care: 78 
manifestări, 83 expoziții  
 

Nr. total participanţi =  25.076 
Nr. vizite =  81.042 

 
 
 

Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna iunie 2017 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1. 

Pupăza din tei, în interpretarea elevilor Şcolii 

Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, structura Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 „Dimitrie Luchian”, comuna 

Piscu, coordonaţi de prof. Radu Ionelia şi înv. 

Petică Veronica 

14.06.2017 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

2. 

Să ne întoarcem la lectură – Citește și tu! - 

Campanie de promovare a lecturii, ediţia a VIII-a 

Traseul nr. 1: Festival – Faleza Dunării – 

14.06.2017 100 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Festival : au participat elevii școlilor gălățene și 

voluntarii Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”  

3. 

Bătălia cărților – promovare concurs de lectură 

Să-l cunoaștem pe Apolodor – moment poetic 

- elevii clasei pregătitoare ai Șc. Gimn. „M. 

Sadoveanu”, prof. înv. primar Țelinoiu Marieta 

Buletin meteo de lectură – moment artistic 

15.06.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4. 

Să ne întoarcem la lectură – Citește și tu! - 

Campanie de promovare a lecturii, ediţia a VIII-a 

Promovarea lecturii: Traseul nr. 2: Festival – 

Hotel Galaţi – Winmarkt – Primărie – Parcul 

Central „Mihai Eminescu” – Hotel Dunărea – 

Festival – au participat elevii școlilor gălățene și 

voluntarii Bibliotecii Județene „V.A.Urechia”  

15.06.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

5. 

Dimineți de lectură – lectură publică 

● Elevii Liceului Teoretic „Dunărea”, coodonați 

de Director prof. Moțoc Lucica, Director adj. 

prof. Piticari Ramona, prof. Panait Elena și 

bibliotecar Gherghe Lica  

● Elevii Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, Berești, 

coordonați de Dir. Prof. Dică Gabriela 

● Evaluarea proiectului „Dimineți de lectură”. 

16.06.2017 80 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Premierea cadrelor didactice partenere în proiect: 

Școlile Gimnaziale nr. 13, nr. 16, nr. 28, nr. 25, 

nr. 33, „Sfinții Împărați”, „Gheorghe Munteanu ”, 

,,Iulia Haşdeu”. 

6. 

Să ne întoarcem la lectură – Citește și tu! - 

Campanie de promovare a lecturii, ediţia a VIII-a 

Promovarea lecturii: Traseul nr. 3: Festival – 

Piața Domnească – Parc Mazepa – Festival – au 

participat elevii școlilor gălățene și voluntarii 

Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”  

16.06.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

7. 

• Atelier de creație - organizat de Clubul Interact, 

Galați în parteneriat cu Biblioteca Județeană 

„V.A.Urechia” – au participat elevii Școlii 

Gimnaziale nr.16, Asociația Multifuncțională 

Filantropică „Sf. Spiridon”.  

• Arta de a picta! Face painting - atelier de 

pictură prof. Bâzu Lenuța  

• Campania „O carte, o poveste, o bucurie” – 

colectă de carte organizată de Clubul Interact 

17.06.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

8. 
Vizită la Bibliotecă - un grup de copiii de la 

„After School”, Măstăcani coordonați de 

bibliotecar Buțurcă Mihaela  

26.06.2017 15 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

9. 

Vizita unui grup de copii de la Grădinița cu P.P. 

„Cristal”, însoțiți de doamna educatoare Guță 

Marilena  

29.06.2017 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10. 

La pas prin Galații de altădată – expoziție de 

desene, realizată de membrii clubului de Pictură 

de la Palatul copiilor, coordonator prof. Brumar 

Mihaela 

29.05-

30.06.2017 

500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

11. 

Universul magic al cărților pentru copii – 

expoziție de noutăți editoriale din colecțiile 

Secției pentru Copii 

29.05-

30.06.2017 

500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 
 

12. 
Ziua mondială a mediului - expoziţie de 
documente 

06-10.06.2017 1150  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13. 
Saul Below – expoziţie de documente 09-16.06.2017 1010  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

14. 
Salman Rushdie – expoziţie de documente 19-30.06.2017 800  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

15. 
Sânzienele – expoziţie de documente 24 – 30 06.2017 500  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

16. 
Campania „Book Bikers” – campanie de 
promovare a Festivalului de carte Axis Libri 

14.06.2017 50  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 



Anexa nr. 5 

114 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

17. 
Campania Bibliotecar pentru o zi 15 - 16.06.2017 60  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

18. 
Seara folk – concert muzică folk, invitat George 
Constantin 
 

17.06.2017 
 
 

180  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

19. 
Cafeneaua Culturală – Lansare de carte: 
Transparent, autor: Roxana Soare 

29.06.2017 120  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

20. 
Ziua Internaţională a Copilului – Un copil, o 
bucurie – Expoziţie cu filme de comedie din 
Colecțiile Multimedia 

1-30.06.2017 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

21. 

Otilia Cazimir – 50 de ani de la moarte (12 feb. 
1894-8 iun. 1967), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

7-13.06.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

22. 
Mihai Eminescu și poezia sa nemuritoare, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

14-20.06.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

23. 

Titu Maiorescu, filosof, estetician, critic literar și 
om politic – 100 de ani de la moarte, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

14-20.06.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

24. 
Ziua Muzicii Europene – 21 iunie, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 

21-28.06.2017 200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 

Toate 
categoriile 

Idem 



Anexa nr. 5 

115 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

foaierul sălilor de lectură vârstă sociale 

25. 

Onor la drapel – 26 iunie Ziua Drapelului 
național, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

29.06-
06.07.2017 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

26. 
Dunăre, poveste veche – 29 iunie Ziua Dunării, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

29.06-
06.07.2017 

200 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

27. 

Personalități gălățene comemorate în luna iunie: 
B. Jordan, scriitor și învățător, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

29.06-6.07.2017 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

28. 
Personalitatea săptămânii – Johnny Depp 
(09.06.1963) – actor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

05-11.06.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

29. 
Personalitatea săptămânii – Timothy Allen 
(13.06.1953) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

12-18.06.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

30. 

Personalitatea săptămânii - Puiu Călinescu 
(21.06.1920 - 16.05.1997) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 
 

19-25.06.2017 100 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

31. Personalitatea săptămânii – Gary Bursey 26.06- 100 Educaţie, Peste 16 Toate Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

(29.06.1944) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 
 

02.07.2017 cultură, 
cinema 

ani categoriile 
sociale 

32. 

Politica externă americană și relațiile româno-
americane - Întâlnirea dlui Joseph Fitzgerald, 
adjunctul șefului Secției Politice a Ambasadei 
Statelor Unite ale Americii la București cu elevi 
ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, 
Colegiului Naționa „Costache Negri” și membrii 
Clubului Interact din Galați 

08.06.2017 90 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

33. 

Colocviul Constructorilor de Nave ed. a 58-a 09.06.2017 73 Inginerie 
navală, 
construcții 
de nave 

Peste 25 Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

34. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Școala 
Gimnazială „Gheorghe Poalelungi" Măstăcani 

26.06.2017 20 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

35. 
Vizită și vizionare colectivă – copii de la Centrul 
de primire copii „Irene și Stuart” 

29.06.2017 15 Educaţie, 
cultură 

4 – 7 ani Părinți, copii, 
educatori 

Idem 

36. 
Vizită și vizionare colectivă – copii de la 
Grădinița „Omul de zăpadă” 

29.06.2017 24 Educaţie, 
cultură 

4 – 7 ani Părinți, copii, 
educatori 

Idem 

37. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

30.06.2017     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

38. 

Consiliul științific al Bibliotecii  
 

30.06.2017 25 

Științific 
Peste 35 

ani 
Membrii 
consiliului 

Idem 
 
 
 

Secția Colecții Speciale 

39. 
Dunărea în vechi documente cartografice  
- Expoziție  

6.06-3.07.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Biblioteca Estivală 

40. 
Deschiderea oficială a Bibliotecii Estivale, 

aflată la cea de a V-a ediție 

15.06.2017 250 Educaţie 
culturală 
 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

Proiectul „Pe aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național 

41. 

Atelier de reprezentație și animație culturală  
în cadrul proiectului cultural „Pe aripi de 
poveste”, proiect cofinanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național (AFCN) – la 
Biblioteca Municipală Tecuci 

06.06.2017 50 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

42. 

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) - la Biblioteca Comunală Țepu 

09.06.2017 50 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

43. Atelier de reprezentație și animație culturală, 20.06.2017 40 Educaţie, Peste 14 Toate Pagina web: 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

în cadrul proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect 
cultural câștigat de Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” și cofinanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN) - la Biblioteca 
Comunală Țepu 

cultură 
 

ani categoriile 
sociale 

www.bvau.ro, presă, 
facebook 

44. 

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) – la Biblioteca Comunală 
Măstăcani 

23.06.2017 40 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

45. 

Atelier de reprezentație și animație culturală, 
în cadrul proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect 
cultural câștigat de Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” și cofinanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN) - la Biblioteca 
Comunală Măstăcani 

30.06.2017 40 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

46. 

Vizită în lumea cărților în Săptămâna Școala 
Altfel – elevii claselor A VII-a de la Școala 
Gimnazială nr. 7 

06.06.2017 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

47. 
Drumul Cărții – atelier de creație în cadrul 
Săptămânii Școala Altfel - elevii clasei 
pregătitoare de la Școala Gimnazială Ștefan cel 

07.06.2017 40 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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în mass-media și 

social-media 

Mare 

48. 

Să-i cântăm copilăriei – program artistic 
prezentat de elevii clasei I B, de la Școala 
Gimnazială nr. 3, prof. înv. primar Liliana 
Ciupitu. 

14.06.2017 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49. 
Noi albinele- program artistic prezentat de elevii 
clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială „Elena 
Cuza” 

16.06.2017 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

50. 
Mircea Cărtărescu – 61 de ani de la naștere - 
expoziție  

06 – 12.06.2017 220 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

51. 
Copilărie, vis și fantezie – expoziție cu desene 
realizate de elevii Șc. Gimnaziale nr. 3.   

05 – 20.06.2017 220 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52. 
5 Iunie - Ziua Învățătorului”- expoziție 06 – 14.06.2017 220 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

53. 
Ziua Mediului Înconjurător – expoziție 07 – 14.06.2017 220 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

54. 
14 iunie – Vasile Alecsandri - expoziție   14 – 20.06.2017 220 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

55. 
15 iunie - Mihai Eminescu - 128 de ani de la 
trecerea în eternitate: expoziţie. 
 

15 – 23.06.2017 
 

220 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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social-media 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

56. 

Ziua Internațională a Copilului - expoziție de 
documente 

01-04.06.2017 

 

 

200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

57. 
Mircea Cărtărescu (n. 01.06. 1956) scriitor 
român: 61 de ani de la naștere – expoziție de 
documente 

Idem 200 Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

58. 

Thomas Hardy (n. 02.06. 1840 – d. 11.01.1928) 
scriitor britanic: 177 de ani de la naștere: 
expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

59. 

Duiliu Zamfirescu (30.10.1858 – 03.06.1922) 
prozator român: 95 de ani de la moarte – 
expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

60. 

Ziua Mondială a Mediului Înconjurător – 
expoziție de documente 

05-11.06.2017 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

61. 

Ziua Învățătorului – expoziție de documente Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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62. 

Nicolae Iorga (n. 05.06.1871 – d. 27.11.1940) 
istoric român: 146 de ani de la naștere – expoziție 
de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

63. 

Orhan Pamuk ((n. 07.06.1952) scriitor turc: 65 de 
ani de la naștere – expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

64. 

Henri Coandă (n. 07.06.1886 – d. 25.11.1972) 
academician român: 131 de ani de la naștere - 
expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 

65. 

Henry Valentine Miller (n. 26.12.1891 – d. 
07.06.1980) scriitor american: 37 de ani de la 
moarte – expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66. 

Ziua Mondială a Oceanelor – expoziție de 
documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

67. 

Otilia Cazimir (n. 12.02.1894 – d. 08.06.1967) 
scriitoare română: 50 de ani de la moarte - 
expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

68. 

George Sand (n. 01.07.1804 – d. 08.06.1876) 
scriitoare franceză: 141 de ani de la moarte – 
expoziție de documente 
 

Idem 

 

200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 
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69. 

Charles Dickens (n. 07.02.1812 – d. 09.06.1870) 
romancier englez: 147 de ani de la moarte – 
expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

70. 

Ion Luca Caragiale (n. 1/13.02. 1852 – d. 
09.06.1912) scriitor român: 105 ani de la moarte 
– expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

71. 

Saul Bellow (n. 10.06.1915 – d. 05.04.2005) 
prozator american: 102 ani de la naștere – 
expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

72. 

Jerome K. Jerome (n. 02.05.1859 – d. 
14.06.1927) scriitor englez: 90 de ani de la 
moarte – expoziție de documente 
 

12-18.06. 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

73. 

Harriet Beecher Stowe (n. 14 .06. 1811 – d. 
01.07.1896) scriitoare americană: 206 ani de la 
naștere – expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

74. 

Mihai Eminescu (n. 15.01.1850 – d. 15.06.1889) 
poet român: 128 de ani de la moarte – expoziție 
de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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75. 

Erich Segal (n. 16.06.1937 – d. 17.01.2010) 
scriitor american: 80 de ani de la naștere – 
expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

76. 

Titu Maiorescu (n. 15.02.1840 – d. 
18.06/01.07.1917) filosof și critic literar: 100 de 
ani de la moarte – expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

77. 

Maxim Gorki (n. 16.03.1868 – d. 18.06.1936) 
scriitor rus: 81 de ani de la moarte – expoziție de 
documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

78. 

George Călinescu (n. 19.06. 1899 – d. 
12.03.1965) critic și istoric literar român: 118 ani 
de la naștere – expoziție de documente 

19-25.06. 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

79. 
Salman Rushdie (n. 19.06.1947) scriitor indian: 
70 de ani de la naștere – expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

80. 
William Golding (n. 19.09.1911 – d. 19.06.1993) 
romancier britanic: 24 de ani de la moarte – 
expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

81. 
Ziua Europeană a Muzicii – expoziție de 
documente 

Idem 200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

82. 
Mihail Kogălniceanu (n. 06.09. 1817 – d. Idem 200 Educaţie, Sub 14 Elevi, cadru Idem 
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20.06.1891) istoric român: 126 de ani de la 
moarte – expoziție de documente 
 

 literatură ani didactic 

83. 

Jean-Paul Sartre (n. 21.06.1905 – d. 15.04.1980) 
filozof francez: 112 ani de la naştere – expoziție 
de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

84. 

Erich Maria Remarque ( n. 22.06.1898 - d. 
25.09.1970) scriitor german – expoziție de 
documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

85. 

Ștefan Octavian Iosif (n. 11.10. 1875 - d. 
22.06.1913) poet și traducător român: 104 ani de 
la moarte – expoziție de documente 

 

Idem 

200 Educaţie,  

artă 

 

15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

86. 
Ziua Drapelului Național Român – expoziție de 
documente 

Idem 200 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

87. 

Pearl Sydenstricker Buck (n. 26.06.1892 - d. 
6.03.1973), scriitoare americană: 125 ani de la 
naştere – expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

88. 

Ștefan Luchian (n. 1/13.02.1868, – d. 
28.06./11.07.1916) pictor român: 101 ani de la 
moarte – expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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89. 

Jean Jacques Rousseau (n. 28.06.1712 - d. 
2.07.1778) filozof francez de origine geneveză, 
scriitor și compozitor: 305 ani de la naștere – 
expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

90. 

Nicolae Bălcescu (n. 29 iunie 1819, București – d. 
29 noiembrie 1852, Palermo) a fost un istoric, 
scriitor și revoluționar român: 198 ani de la 
naștere – expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

91. 
29 iunie: Ziua Internațională a Dunării – 
expoziție de documente 
 

Idem 200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

92. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 
periculoase” – activitate: Școala Gimnazială nr. 
33 ,,Sf. Dumitru”, prof. Sandu Ștefania, Marin 
Nicoleta 

06.06.2017 30 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

93. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 
periculoase” – activitate: Școala Gimnazială nr. 1 
Rediu, prof. Munteanu Loredana 

06.06.2017 30 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

94. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 
periculoase” – activitate: Colegiul de Industrie 
Alimentară ,,Elena Doamna”, cls. a IX-a H, prof. 
Capriș Mihaela 
 

07.06.2017 30 Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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95. 

Proiectul „Tinerii şi mediul virtual: conexiuni 
periculoase” – activitate: Şcoala Gimnazială nr. 
31 „Gheorghe Munteanu”, cls. V-VII , prof. 
Dimofte Margareta 
 

12.06.2017 30 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 
 

96. 
Mihai Eminescu – 128 de ani de la trecerea în 
neființă – expoziție de documente 

15.06.2017 59 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

97. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpoziții 

1-31.06.2017 200 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

98. 
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 600 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

99. 
Eminescu, steaua poeziei din ceruri înalte! 
expoziție de documente de bibliotecă 
  

10-25.06.2017 200 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

100. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 

 
1-30.06.2017 

350 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
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101. 

Cărțile și computerul îmi dezvăluie  lumea care 
mă înconjoară  – Proiect de inițiere în 
tehnoredactare proiecte școlare. Proiectul este 
realizat în colaborare cu Fundația Cuvântul 
Întrupat, Centrul de zi la Vale 

Septembrie 2017 
– iunie 2017 
 

25 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice, 
asistenti sociali, 
bibliotecari,  
voluntari 

 

102. 
Călătorind în jurul lumii prin lectură şi 
imaginație - Proiect cultural-educativ 
în parteneriat cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 

octombrie 2017 
– iunie 2017 

150 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

103. 
Lectura activă de la carte și dialog 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

octombrie 2017 
– iunie 2017 

250 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

104. 
Vacanţa la bibliotecă – Şah, lectură și internet! 
Proiect ludico-educativ pentru copii şi adolescenţi 

15.06.2017 
 

30 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

Locații externe 

105. 

Festivalul Internațional al Cărții „Axis Libri” - 
Ediția a IX-a  
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați - sub 
patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul 
Consiliului Județean, Consiliului Local și 
Primăriei Municipiului Galați, al sponsorilor, 
precum și al mass-mediei locale și naționale și în 
colaborare cu: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul 
școlar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical „Nae 
Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, 

14-18.06.2017 52500 Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 
 
 

Fără limită de 
vârstă 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 
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Teatrul de Păpuși „Gulliver”, Muzeul Istoriei, 
Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de 
Jos, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, 
Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a 
Studenților și cu alte instituții de cultură și 
învățământ gălățean – a organizat a IX-a ediție a 
Târgului/Festivalului Internațional al Cărții „Axis 
Libri” 
Loc de desfășurare: Aleea Domnească (Zona „P”-
urilor spre Elice) 
(200 activități din care 11 expoziții) 

106. 

Ziua Universală a IEI 
Toate instituţiile publice de cultură din Galați au 
participat la prima ediţie a Festivalului Iei, 
coordonat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi. La manifestare a contribuit şi participat şi 
Biblioteca „V.A. Urechia”.  
Loc de desfășurare: În Pădurea Gârboavele, la 
Muzeul Satului și Muzeul Zonei Pescărești 

24.06.2017 1 Educaţie, 
cultură 

-  Manageri Idem 

 

TOTAL evenimente/programe culturale = 307 din care: 
- 106 (41 manifestări, 65 expoziții) – sediu și filiale 
- 201 evenimente din cadrul Festivalului Axis Libri (din 

care: 117 lansări carte, 2 conferințe, 11 expoziții, 24 
momente artistice, 6 campanii, 6 ateliere)  

Nr. total participanţi =  71.697 
Nr. vizite =  69.383 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna iulie 2017 

 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1.  

Deschiderea oficială a Clubului de vacanţă. 
Clubul Curioşilor. Workshop realizat de Școala de 
Film și Televiziune Galați, coordonator Bogdan 
Simiz Invitați: cadre didactice voluntare, 
voluntarii bibliotecii, copiii de la Centrul de zi 
„Sf. Spiridon” 

05.07.2017 104 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

2.  

Să citim cărțile copilăriei părinților!- expoziție de 
carte din colecțiile Secției pentru Copii 
Liber la educație non-formală  
Participanți: elevii Școlii Gimnaziale nr. 28, 
Școlii Gimnaziale nr. 34, copiii de la Centrul de 
Zi „Sf. Spiridon”, membrii clubului, voluntarii și 
cadrele didactice voluntare ale Bibliotecii. Cadre 
didactice active: prof. dir. Tincuța Tufă, prof. înv. 
Clementina Balmuș, prof. Monica Răducan, prof. 
Gilda Chiriluță, prof. Diana Smaranda, prof. 
Mariana Mihai, bibliotecar Victorița Tănase. 

12.07.2017 76 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

3.  

Ocolul Pământului în 80 de minuni – expoziție de 
carte din colecțiile Secției pentru Copii 
Engleza distractivă: 100% jocuri  
Participanți: elevii Școlii Gimnaziale nr. 28, 
Liceului Teoretic „Dunărea”, Candid After 

19.07.2017 77 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

School, copiii de la Centrul de Zi „Sf. Spiridon”, 
membrii clubului. Cadre didactice active: prof. 
Alina Genete, prof. Andreea-Elena Simiz, prof. 
Nicoleta Mihai, prof. Gilda Chiriluță, prof. Anica 
Berdilă, prof. Mirela Carp, prof. Liliana Olariu, 
bibliotecar Victorița Tănase.  

4.  

Să cunoaștem lumea! - expoziție de carte din 
colecțiile Secției pentru Copii 
Copiii au talent!  
Invitați: cadrele didactice voluntare de la Școala 
Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Școala 
Gimnazială Nr. 28, Liceul Tehnologic „Paul 
Bujor” Berești, Liceul Teoretic „Dunărea”.  

26.07.2017 85 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

5.  
Voluntariada copiilor – expoziție de desene. 1 – 31.07.2017 508 Educaţie 

culturală 
Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 
 

6.  
Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii  
- expoziţie de documente 
 

04-10.07.2017 986  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

7.  
Marcel Proust – expoziţie de documente 06-13.07.2017 560  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

8.  
Ziua Naţională a Franţei - expoziţie de 
documente 

14-18.07.2017 855  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

9.  
Jane Austen - expoziţie de documente 18-24.07.2017 793  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10.  

Cafeneaua Culturală: Sesiune de informare în 
Qi Gong - sistemul chinezesc antic de cultivare a 
sănătății, vitalității și longevității și de evoluție 
spirituală.  
Invitat: Letiţia Buruiană – trainer Qi Gong 

04.07.2017 56  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

11.  

Cafeneaua Culturală: Educaţie financiară şi 
antreprenoriat – workshop 
Invitat: Radu Oprea, preşedintele Patronatului 
Tinerilor Întreprinzători din regiunea Sud-Est 

13.07.2017 89  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

12.  

Cafeneaua culturală: Atelier Hand Made – Cum 
să faci o ramă foto – atelier hand made cu 
confecţionarea din hârtie şi carton a  unei rame 
foto şi alte obiecte 
Invitat: Gabriela Badea 

20.07.2017 82  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13.  
Cafeneaua culturală: Sesiune de informare – 
Pericolul din spatele selfiurilor 
Invitat: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi 

27.07.2017 71  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

14.  
O vacanţă a bucuriei, cu mintea şi sufletul, 
expoziție de documente multimedia  

1-31.07.2017 204 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

15.  11 Iulie - Ziua Mondială a populației, expoziție 7-13.07.2017 157 Educaţie, Fără Toate Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în foaierul sălilor de lectură  

cultură limită de 
vârstă 

categoriile 
sociale 

www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

16.  
Mărci poștale românești, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în sala de 
lectură „Mihai Eminescu” 

7-19.07.2017 155 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

17.  

Tudor Arghezi, poet, prozator, publicist și 
dramaturg român – 50 de ani de la moarte (21 
mai 1880-14 iul. 1967), expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură  

14-19.07.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

18.  

Jocul de șah, un sport al minții, fără vârstă, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 
 

20-27.07.2017 155 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

19.  

Nicolae Grigorescu, pictor român – 110 ani de la 
moarte (15 mai 1838-21 iul. 1907), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 
 

20-27.07.2017 149 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

20.  

Ion Țuculescu, pictor român – 55 de ani de la 
moarte (19 iul. 1910-27 iul. 1962), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

20-27.07.2017 151 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

21.  
Sărbătoarea imnului - Simbol național al 
României , expoziție de documente din colecțiile 

28.07-
02.08.2017 

152 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

vârstă sociale 

22.  

Personalități gălățene aniversate în luna iulie: 
- Toma B. Aburel, farmacist – 150 de ani de la 
naștere” (29 iul. 1867 - 1934), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

28.07-
02.08.2017 

111 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

23.  

Personalități gălățene aniversate în luna iulie:      
- Ene I. Patriciu, președinte al primului Cerc 
Cultural al Învățătorilor Covurluieni, colaborator 
la numeroase reviste literare și pedagogice – 155 
de ani de la naștere în com. Smulți, Galați (28 iul. 
1862 – 17 apr. 1936)”, 
- Dimitrie Volanschi, magistrat, președinte al 
Înaltei Curți de Casație – 140 de ani de la 
nașterea în Tecuci, jud. Galați (28 iul. 1877 – 26 
iun. 1940)” 

28.07-
02.08.2017 

113 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

24.  
Personalitatea săptămânii – Tom Cruise 
(03.07.1962) – actor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

1-09.07.2017 64 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

25.  
Personalitatea săptămânii – Lolita Davidovich 
(15.07.1961) – actriţă  – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

10-16.07.2017 63 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

26.  
Personalitatea săptămânii - Kristen Bell 
(18.07.1980) – actriţă – fişă biobibliografică de 

17-23.07.2017 68 Educaţie, 
cultură, 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 

 idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

prezentare, expusă în sala multimedia cinema sociale 

27.  
Personalitatea săptămânii – Sandra Bullock 
(26.07.1964) – actriţă – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

24-30.07.2017 71 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

28.  

Lansare de carte: 100 teste de șah și Ghid 
pentru învățarea jocului de șah, autor Marius 
Ceteraș, șahist, antrenor, maestru al Federației 
Internaționale de Șah 

10.07.2017 92 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 

29.  

Vizită grup de 40 cadre didactice din Ucraina în 
cadrul proiectului transfrontalieră „Școala de 
vară dunăreană”, ed. a II-a, organizat de 
Asociația Danubiana din Galați 

26.07.2017 33 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 25 Profesori 
 

Idem 

30.  

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

26.07.2017     41 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

Secția Colecții Speciale 

31.  
Ilustrație și ornament în cartea românească 
din sec. XVII-XVIII – Expoziție de documente  

3-31.07.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Biblioteca Estivală 

32.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier creație în creion - 
Motive eminesciene 

04.07.2017 74 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

33.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier creație în creion: 
Motive eminesciene 

07.07.2017 81 Educaţie 
culturală 
 

11–16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

34.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier creație pictură - 
Vise în culori 

11.07.2017 96 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

35.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier creație pictură - 
Vise în culori 

14.07.2017 112 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

36.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier handmade - 
Descoperă -ți măiestria mâinilor 

18.07.2017 101 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

37.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier handmade - 
Descoperă-ți măiestria mâinilor 

21.07.2017 107 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

38.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier handmade – 
Origami 

25.07.2017 84 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

39.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Origami 

28.07.2017 71 Educaţie 
culturală 

11-16 ani Elevi, voluntari, 
profesori 

Idem 

 
Proiectul „Pe aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național 

 

40.  Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 07.07.2017 53 Educaţie, Peste 14 Toate Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) - la Biblioteca Comunală 
Drăgănești 

cultură ani categoriile 
sociale 

www.bvau.ro, presă, 
facebook 

41.  

Atelier de reprezentație și animație culturală  
în cadrul proiectului cultural „Pe aripi de 
poveste”, proiect cofinanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național (AFCN) – la 
Biblioteca Comunală Drăgănești 

14.07.2017 64 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

42.  

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) – la Biblioteca Comunală 
Scânteiești 

21.07.2017 52 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

43.  

Atelier de reprezentație și animație culturală, 
în cadrul proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect 
cultural câștigat de Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” și cofinanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN) - la Biblioteca 
Comunală Scânteiești 

28.07.2017 52 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

44.  
Deschiderea oficială a Clubului. Prezentarea 
programului educaţional de vacanţă pentru copii, 

03.07.2017 90 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

precum și a colaboratorilor k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

45.  
Clubul - BiblioVACANȚA : tema Prietenul meu 
Calculatorul. Prof. Lenuța Pană 

03.07 – 07.07 251 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

46.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Trăistuța cu 
sănătate. Asistent Med. Mihaela Mirică 

03.07 – 07.07 254 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
pictură. Prof. Sorina Vădeanu  

03.07 – 07.07 256 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

48.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Bunele 
maniere – Cartea mea de vizită. Prof. psiholog 
Silvia Banea 

10.07 - 14.07 247 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema O secundă 
pentru viața ta: circulăm corect?!  

10.07 - 14.07 243 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

50.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
limbi străine – limba spaniolă  

17.07 – 21.07 245 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

51.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
creație DecoArt 

24.07 – 28.07 281 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52.  
4 iulie – William Faulkner – expoziție de 
documente  

04.07 – 07.07 234 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

53.  
Micuții pictori – expoziție cu lucrările copiilor de 
la Atelierul de pictură 

14.07 – 31.07 222 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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54.  
10 iulie – Marcel Proust – expoziție de 
documente 

10.07 – 14.07 227 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

55.  
26 iulie – George Bernard Shaw – expoziție de 
documente 

27.07 – 28.07 234 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

56.  
29 iulie – Nicolae Steinhardt – expoziție de 
documente 

27.07 – 31.07 231 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

57.  
Ce pot face două mâini dibace – expoziție cu 
materialele realizate de copiii participanți la 
Atelierul de creație DecoArt 

27.07 – 04.08 232 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

58.  

Octavian Paler (02.07.1926-07.05.2007) scriitor, 
jurnalist, editorialist și om politic român: 91 ani 
de la naștere - expoziție de documente 

01-09.07.2017 

 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

59.  
Emil Gârleanu (05.01.1878-02.07.1914) prozator, 
regizor, scenarist de film și jurnalist român: 139 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 200 
Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

60.  

Vladimir Nabokov (23.04.1899-02.07.1977) 
scriitor american: 40 ani de la moarte - expoziție 
de documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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61.  

Hermann Hesse (02.07.1877-09.08.1962) scriitor 
german: 140 ani de la naştere - expoziție de 
documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

62.  

Franz Kafka (03.07.1883-03.06.1924) scriitor de 
limbă germană: 134 ani de la naştere - expoziție 
de documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

63.  

Henri René Albert Guy de Maupassant 
(05.08.1850-06.07.1893) scriitor francez: 124 ani 
de la moarte - expoziție de documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

64.  

William Cuthbert Faulkner (25.09.1897-
06.07.1962) prozator american: 55 ani de la 
moarte - expoziție de documente 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

65.  

Sir Arthur Conan Doyle (22.05.1859-07.07.1930) 
romancier britanic: 87 ani de la moarte - 
expoziție de documente 
 

Idem 200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66.  

Jean de La Fontaine (08.07.1621-13.04.1695) 
poet, dramaturg și prozator francez: 396 ani de la 
naştere - expoziție de documente 

 

Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 

67.  

Marcel-Valentin-Louis-Eugène-Georges Proust 
(10.07.1871-18.1922) romancier, eseist și critic 
francez: 146 ani de la naştere - expoziție de 
documente 

10-16.07.2017 
 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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68.  
Ziua Mondială a Populaţiei - expoziție de 
documente Idem 200 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

69.  

Nicolae Aurelian Steinhardt (29.07.1912-
30.03.1989) scriitor, critic literar,eseist, jurist, 
publicist și scriitor român: 105 ani de la naştere - 
expoziție de documente 

Idem 
 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

70.  

Tudor Arghezi (21.05.1880- 14.07.1967) scriitor 
român: 50 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

 

Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

71.  

Anton Pavlovici Cehov (29.01.1860-15.07.1904) 
medic, prozator și dramaturg rus: 113 ani de la 
moarte - expoziție de documente 

 

Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

72.  

Eugen Lovinescu (31.10.1881-16.07.1943) critic 
și istoric literar, teoretician al literaturii și 
sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, 
romancier și nuvelist român: 74 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

Idem 
 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

73.  

Noutăţi editoriale pentru copii - expoziție de 
documente 17-23.07.2017 200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

74.  

Noutăţi editoriale pentru toate vârstele - expoziție 
de documente Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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75.  

Jane Austen (16.12.1775-18.07.1817) romancieră 
engleză: 200 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

 

Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

76.  

Archibald Joseph Cronin (19.07. 1896-
06.01.1981) medic și scriitor din Scoția: 121 ani 
de la naştere - expoziție de documente  

 

Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

77.  

Noutăţi editoriale - expoziție de documente 

Idem 
 

200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

78.  

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene - 
expoziție de documente Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

79.  

Ziua Internațională a Șahului - expoziție de 
documente Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

80.  

Adrian Păunescu (20.07.1943-05.11.2010) autor, 
critic literar, eseist, director de reviste, poet, 
publicist, textier, scriitor, traducător și om politic 
român: 7 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

Idem 

 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

81.  
Vasile Alecsandri (21.07./02.08. 1821-
22.08./03.09.1890) a fost un poet, dramaturg, 
folclorist, om politic român: 196 ani de la naştere 

Idem  Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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- expoziție de documente 200 

82.  
Nicolae Grigorescu (15.05.1838-21.07.1907) 
pictor român: 110 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

83.  
Alexandre Dumas tatăl (24.07.1802 – 
05.12.1870) scriitor francez: 215 ani de la naştere 
- expoziție de documente 

24-31.07.2014 
200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

84.  
Aldous Leonard Huxley (26.07.1894-22.11. 1963) 
scriitor britanic: 123 ani de la naştere - expoziție 
de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

85.  

Antonio Lucio Vivaldi (04.03.1678 – 28.07.1741) 
compozitor italian: 276 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

86.  

Johann Sebastian Bach (31.03.1685-28.07.1750) 
compozitor german: 267 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

87.  
Ziua Imnului Naţional - expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

88.  
Patrick Modiano (n. 30 iulie 1945) scriitor 
francez: 72 ani de la naştere - expoziție de 
documente 

Idem 
200 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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89.  

Antoine-Marie Roger, viconte de Saint-Exupéry 
(29.06.1900-31.07.1944) romancier, eseist și 
reporter francez: 73 ani de la moarte - expoziție 
de documente 

Idem 
 

200 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

90.  

Deschiderea oficială a Clubului de vacanță 
„Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă!, ediţia a 
V-a  

03.07.2017 150 Educaţie, 
cultură 

4-70 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari, 
părinţi, bunici, 
sponsori, 
voluntari, 
conducerea 
BVAU 

Idem 

91.  
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Felicitări cu flori tridimensionale”  

04 .07.2017 35 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

92.  

Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Felicitări cu flori tridimensionale 

04.07.2017 30 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

93.  

Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Felicitări cu flori tridimensionale”  

06.07.2017 30 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

94.  
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Felicitări cu flori tridimensionale”  

06.07.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 

Idem 



Anexa nr. 5 

144 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

bibliotecari, 
voluntari 

95.  

Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Fluturele jucăuş” 

.11.07.2017 25 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

96.  

Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Fluturele jucăuş” 

11.07.2017 30 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

97.  
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Felicitări tridimensionale tip 
cascadă„ 

13.07.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

98.  
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Felicitări tridimensionale tip 
cascadă”  

13.07.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

99.  
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Poveşti cu tâlc la bibliotecă!” 

18.07.2017 25 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

100. 

Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Poveşti cu tâlc la bibliotecă!” 

18.07.2017 30 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 
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101. 
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Icoane pictate la bibliotecă!” 

20.07.20117 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

102. 
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Icoane pictate la bibliotecă!”  

20.07.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

103. 
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Icoane pictate la bibliotecă!” 

20.07.2017 30 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

104. 

Tablouri inedite la bibliotecă: Clubul MEB KIDS 
Galați: prof. Monica Bănceanu/ Clubul MEB 
KIDS și prof. Olimpia Ștefan/ de la Centrul 
Cultural ,,Dunărea de Jos"!  

21.07.2017 40 Educaţie, 
cultură 

4-65 ani Preşcolari, 
elevi, 
voluntari,cadre 
didactice, 
părinţi, bunici 

Idem 

105. 
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Personaje preferate: atelier de 
pictură” 

25.07.2017 30 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

106. 
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Personaje preferate: atelier de 
pictură”  

25.07.2017 35 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

107. 
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Nisip colorat bun de pictat” 

27.07.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 
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108. 
Clubului de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 
bibliotecă!: „Nisip colorat bun de pictat” 

27.07.2017 30 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

109. 
Ziua Energeticianului în România – expoziție 
de documente 

20.07.2017 62 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

110. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpoziții 

1-31.07.2017 200 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

111. 
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 500 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

112. 
Galați, povestea orașului de pe malul Dunării! 
expoziție de documente de bibliotecă și fotografii  

10-31.07.2017 300 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

113. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 

 
1-30.06.2017 

250 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

114. 
Vacanţa la bibliotecă – Şah, lectură și internet! 
Proiect ludico-educativ pentru copii şi adolescenţi 

15.06-
15.09.2017 

125 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

Locații externe 

115. Grădina cu Cărți –  program de activități 10-31.07.2016 2.240 Educaţie, Fără Toate Pagina web: 
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recreative 
Locație: Grădina Publică 

cultură, 
literatură 

limită de 
vârstă 

categoriile 
sociale 

www.bvau.ro 
facebook, presă 

116. 

Ziua Statelor Unite ale Americii 
A participat ca invitat directorul/managerul 
Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galați 
Locație: Ambasada USA din București  

04.07.2017 1 Educaţie, 
cultură 

-  Manager Idem 

117. 
Donație de carte în Republica Moldova  
Locație: Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” 
Cahul, Republica Moldova 

17.07.2017 3 Educație, 
cultură 

-  Manager, dir. 
adj., șef birou 
Achiziții 

Idem 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 117 (56 manifestări, 61 
expoziții)  

Nr. total participanţi =  21.833 
Nr. vizite =  69.252 

 
 

Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna august 2017 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1.  

Clubul de vacanță. Clubul Curioșilor 

Copiii au avut parte de experimente științifice, 

realizate de cadrele didactice voluntare de la 

Școala Gimnazială nr. 28. În a doua parte a 

02.08 71 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

întâlnirii cei mici au participat la o lecție 

interesantă de șah susținută de domnul ing. 

instructor Adrian Smărăndoiu.  

2.  

Clubul de vacanță. Clubul Curioșilor 

Vizită de informare la Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea”, Galați. Au vizitat: Lapidarium cu 

următoarele expoziții: „Arheologie – 

Lapidarium”, „Civilizația tradițională din sudul 

Moldovei” și expoziția de pictură „Autoportret 

ascuns” de Florinel Agafiței. Lecția de istorie s-a 

încheiat cu vizita la Muzeul „Casa Cuza Vodă”  

09.08 75 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

3.  

Clubul de vacanță. Clubul Curioșilor 
Vizită de informare la Complexul Muzeal de 
Științele Naturii „Răzvan Angheluță”, Galați. 
Copiii au vizitat expozițiile deschise pentru public 
și au vizionat un film interesant despre Sistemul 
Solar la Planetariu. La sfârșitul activității s-au 
relaxat la „Grădina Senzorială”  

16.08.2017 51 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4.  

Clubul de vacanță. Clubul Curioșilor. 
Invitate speciale ale aceste întâlniri au fost 
scriitoarele de carte pentru copii, doamnele 
Cezarina Adamescu și Olimpia Sava. Copiii de la 
Centrul de zi „Sf. Spiridon” și Centrul de zi 
„Luceafărul” au participat activ la întreaga 

23.08.2017 63 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

activitate. Activitatea s-a încheiatcu un joc 
interactiv propus de doamna Director prof. 
Tincuța Tufă.  

5.  

Clubul de vacanță. Clubul Curioșilor 
Tema: „Să descoperim matematica distractivă”, 
cu doamna profesor Robu Cristina de la Liceul 
Teoretic „Dunărea”. Scurte intervenții au avut și 
doamnele prof. Tufă Tincuța de la Șc. Gimnazială 
nr. 20 și doamna bibliotecar Tănase Victorița.  

30.08.2017 42 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

6.  

Bătălia cărților – concurs interactiv, etapa a II 
Au participat membrii juriului și concurenții care 
au luat minim nota 7 la prima etapă. 
Loc de desfășurare: Sala „Mihai Eminescu” 

31.08.2017 105 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

7.  
Experimente științifice – expoziție de carte din 
colecțiile Secției pentru Copii 

02.08.2017 72 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

8.  
Șahul pentru toți – expoziție de carte din 
colecțiile Secției pentru Copii 

02.08.2017 73 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 
 

9.  
Herman Melville – expoziţie de documente 01-04.08.2017 460  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10.  Guy de Maupassant  - expoziţie de documente 04-12.08.2017 986  Educaţie Toate Elevi, părinţi,  Pagina web:bvau.ro, 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

culturală categoriile vizitatori facebook 

11.  
Ziua Internaţională a Tineretului – expoziţie de 
documente 

12-23.08.2017 560  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

12.  
Jorge Luis Borges – expoziţie de documente 24-28.08.2017 855  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13.  
Ray Bradbury – expoziţie de documente 28-31.08.2017 510  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

14.  

Cafeneaua Culturală: Întâlnire de suflet cu 
părintele Gabriel Palade– educaţia religioasă în 
rândul tinerilor: sărbători religioase în anotimpul 
de vară (Sânzienele, Sf. Ilie, Sf. Maria etc.).  
Invitat: Gabriel Palade, preot 

03.08.2017 65  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

15.  
Cafeneaua Culturală: Concurs de mimă – 
Ghiceşte titlul cărţii  
Invitat: Dan Lungu, regizor 

10.08.2017 45  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

16.  

Cafeneaua culturală: Alege-ţi meseria/profesia 
– ateliere de discuţii 
Invitaţi: Jurnalist Anca Spânu, jurist Laurenţiu 
Onosă, muzeograf Valentin Bodea, psiholog 
Andrei Alexandrov, Gabriel Bulboacă,  regizor, 
Dan Lungu, violonist Ioan Badea, decanul 
facultăţii de nave, Mocanu Costel-Iulian; 

17.08.2017 52  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

17.  Luna filmului românesc, expoziție de documente 1-31.08.2017 204 Educaţie, Fără Toate Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

multimedia, organizată la mezanin cultură, 
artă, film 

limită de 
vârstă 

categoriile 
sociale 

www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

18.  

Marin Preda , scriitor român – 95 de ani de la 
naștere  (5 aug. 1922 – 16 mai 1980), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

3-11.08.2017 157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

19.  

Personalități gălățene aniversate în luna 
august: Grigore Patrichi Smulți, sculptor 
gălățean – 80 de ani de la nașterea în com. 
Smulți, jud. Galați (3 aug. 1937 – 14 dec. 2012), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 
 

3-11.08.2017 155 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

20.  
Ziua Marinei Române, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

12-18.08.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

21.  

Personalități gălățene aniversate în luna 
august: Ion Tohăneanu, profesor, primar al 
Galațiului în anul 1920 – 135 de ani de la 
naștere, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

12-18.08.2017 155 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

22.  
Dimitrie Bolintineanu, poet și om politic român – 
145 de ani de la moarte, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 

19-25.08.2017 149 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

sălilor de lectură 

23.  

Ion Țuculescu, pictor român – 55 de ani de la 
moarte (19 iul. 1910-27 iul. 1962), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

20-27.07.2017 151 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

24.  

Blaise Pascal, matematician, fizician și filisof 
francez – 355 de ani de la moarte (19 iun. 1623-
19 aug. 1662), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

19-25.08.2017 152 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

25.  

Charles Baudelaire, poet francez – 150 de ani de 
la moarte (9 apr. 1821-31 aug 1867), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

26.08-
04.09.2017 

157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

26.  

Timotei Cipariu, cărturar și filolog român, 
membru fondator al Academiei Române – 130 de 
ani de la moarte, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii 

26.08-
04.09.2017 

147 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

27.  
Personalitatea săptămânii – Emilia Fox 
(31.07.1974) – actriţă – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

31.07-
06.08.2017 

64 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

28.  
Personalitatea săptămânii – Dustin Hoffman 
(08.08.1937) – actor   – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

10-16.07.2017 63 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

29.  
Personalitatea săptămânii - Ben Affleck 
(15.08.1972) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

14-20.08.2017 68 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

30.  
Personalitatea săptămânii – Sean Connery 
(25.08.1930) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

21-28.08.2017 71 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

Secția Colecții Speciale 

31.  
Portul popular în documente iconografice  
– Expoziție de documente  

3-31.08.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Biblioteca Estivală 

32.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Sesiune informare 
fotografică 

01.08.2017 65 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

33.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Sesiune informare 
fotografică 

04.08.2017 75 Educaţie 
culturală 
 

11–16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

34.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Mediul înconjurător - 
Detaliu 

08.08.2017 65 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

35.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Mediul înconjurător - 
Detaliu 

11.08.2017 55 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

36.  Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 22.08.2017 63 Educaţie 7-10 ani Elevi, scriitori, Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

vârstă (7-10 ani), tema: Atelier foto - Portrete culturală 
 

cadre didactice, 
voluntari 

www.bvau.ro, presă, 
facebook 

37.  

Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier foto - Portrete 

25.07.2017 68 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

Proiectul „Pe aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național 

38.  

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) - la Biblioteca Comunală 
Independența 
 
 

04.08.2017 50 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

39.  

Atelier de reprezentație și animație culturală  
în cadrul proiectului cultural „Pe aripi de 
poveste”, proiect cofinanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național (AFCN) – la 
Biblioteca Comunală Independența 

11.08.2017 50 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

40.  

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) – la Biblioteca Comunală 

18.08.2017 40 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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



Anexa nr. 5 

155 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Gohor 

41.  

Atelier de reprezentație și animație culturală, 
în cadrul proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect 
cultural câștigat de Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” și cofinanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN) - la Biblioteca 
Comunală Gohor 

25.08.2017 40 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
 

42.  

Clubul - BiblioVACANȚA : Atelier de poezie (4 
– 7 ani). Prof. Liliana Ciupitu 

01-04.08.2017 71 Educaţie 
culturală 

4-7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

43.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Jocurile 
copilăriei 

01–04.08.2017 96 Educaţie 
culturală 

8–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

44.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
lectură: meșterim cărți și povești. Prof. Mihaela 
Boșneagă  

07–10.08.2017 102 Educaţie 
culturală 

4–7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

45.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
limbbi străine – limba franceză 

07-10.08.2017 151 Educaţie 
culturală 

4–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

46.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
limbi străine – limba italiană  

14-17.08.2017 104 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
astronomie  

14–17.08.2017 103 Educaţie 
culturală 

8–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

48.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
creație DecoArt 

21–24.08.2017 254 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Atelier de 
limba greacă 

28-31.08.2017 105 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

50.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema OPA! – 
Învățăm să dansăm pe ritmuri grecești. Instructor 
Cristina Spiridon 

28-31.08.2017 124 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

51.  
Clubul – BiblioVACANȚA: tema Joc și joacă în 
aer liber 

31.08.2017 93 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52.  
Marin Preda – expoziție de documente 04–10.08.2017 352 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

53.  
Noutățile lunii – expoziție de documente 04–10.08.2017 357 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

54.  

Prima mea cărticică – expoziție cu cărțile 
realizate de copiii care au participat la Atelierul 
„Meșterim cărți și povești” 

07–10.08.2017 303 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

55.  

Ce pot face două mâini dibace – expoziție cu 
materialele realizate de copiii participanți la 
Atelierul DecoArt 

25–31.08.2017 354 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

56.  
Costume tradiționale grecești – expoziție de 
costume 

28–31.08.2017 452 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

57.  
Ziua Limbii Române – expoziție de documente 31.08–

10.09.2017 
452 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

 
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

 

58.  

01 august: Gellu Naum (01.08.1915-29.09.2001) 
eseist, poet, prozator și dramaturg român: 102 ani 
de la naștere - expoziție de documente 

01-06.08.2017 

 

211 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

59.  
02 august: Noutăți editoriale - expoziție de 
documente 

Idem 204 Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

60.  
03 august: Eugène Sue (pe numele adevărat 
Joseph-Marie Sue) (26.01.1804-03.08.1857) 
scriitor francez: 160 ani de la moarte - expoziție 

Idem 231 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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de documente 

61.  

04 august: Hans Christian Andersen 
(02.04.1805- 04.08.1875) scriitor și poet danez: 
142 ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 222 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

62.  

04 august: Marin Preda (05.08.1922-16.05.1980) 
a fost un scriitor român: 95 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

Idem 211 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

63.  
06 august: Biblioteca Academiei Române: 150 de 
ani de la înființare - expoziție de documente 

Idem 241 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

64.  
09 august: Noutăţi editoriale pentru copii: ABC-
ul poveştilor terapeutice” - expoziție de 
documente 

07-13.08.2017 215 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

65.  

10 august: Panait Istrati (10.08.1884-
16.04.1935) scriitor român - expoziție de 
documente 

 

Idem 

 

203 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66.  11 august: Paul Thomas Mann (06.06.1875 
12.08.1955) romancier și eseist german: 62 ani de 

Idem 231 Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 
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la moarte - expoziție de documente 

67.  
11 august: Ziua Internaţională a Tineretului - 
expoziție de documente 

 

Idem 

222 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

68.  

11 august: John Galsworthy (14.08.1867-
31.01.1933) prozator englez: 150 ani de la 
naştere - expoziție de documente 

 

Idem 

211 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

69.  

11 august: Danielle Steel (14.08.1947) scriitoare 
americană: 70 ani de la naştere - expoziție de 
documente 

 

Idem 

241 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

70.  

11 august: Sir Walter Scott (15.08.1771- 
21.09.1832) scriitor scoțian: 246 ani de la naştere 
- expoziție de documente 

 

Idem 

215 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

71.  
11 august: Invitaţie la lectură! - expoziție de 
documente 

Idem  

203 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

72.  
11 august: Noutăţi editoriale - expoziție de 
documente 

Idem 231 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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73.  
15 august: Ziua Marinei Române - expoziție de 
documente 

14-31.08.2017 231 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

74.  
17 august: Noutăţile lunii august! - expoziție de 
documente 

 

Idem 

222 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

75.  
17 august: Ioan Slavici (18.01.1848-17.08. 1925) 
scriitor, jurnalist și pedagog român: 92 ani de la 
moarte - expoziție de documente 

 

Idem 

211 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

76.  

18 august: Honoré de Balzac (20.05.1799-
18.08.1850) romancier, critic literar, eseist, 
jurnalist și scriitor francez: 167 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

 

Idem 

241 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

77.  

18 august: George Enescu (19.08.1881-
04.05.1955) compozitor, violonist, pedagog, 
pianist și dirijor român: 62 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

Idem 215 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

78.  

18 august: Dimitrie Bolintineanu (14.01.1819-
20.08.1872) poet român: 145 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

Idem  

203 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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79.  

21 august: Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 
1673 – d. 21 august 1723) a fost domnul 
Moldovei: 294 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

21-27.08.2017 231 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

80.  
23 august: Invitaţie la lectură! - expoziție de 
documente 

Idem 222 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

81.  
24 august: Noutăţi editoriale - expoziție de 
documente 

Idem 211 Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

82.  
28 august: Lecturi de vacanţă: literatură 
universală - expoziție de documente 

Idem 241 Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

83.  
30 august: Lectura, o plăcere! Noutăţi editoriale 
- expoziție de documente 

Idem 215 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

84.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Măști colorate” - activitate 
01.08.2017 203 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

85.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Măști colorate” - activitate 

01.08.2017 231 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

86.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Cusutul pe etamină” - activitate 

03.08.2017 200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 



Anexa nr. 5 

162 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

87.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Cusutul pe etamină” - activitate 

03.08.2017 205 Educaţie,  

artă 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

88.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Joc şi mişcare!”- activitate 

08.08.2017 212 Educaţie,  

artă 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

89.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Joc şi mişcare”- activitate 

08.08.2017 204 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

90.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Joc şi mişcare”- activitate 

10.08.2017 153 Educaţie, 
cultură 

4-70 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

91.  
Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Joc şi mişcare”- activitate 

10.08.2017 35 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

92.  

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Grădinărim cu spor la 

...bibliotecă!”- activitate 

17.08.2017 32 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

93.  

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Grădinărim cu spor la 

17.08.2017 32 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 
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...bibliotecă!”- activitate 

94.  

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Atelierul de grădinărit...la 

bibliotecă!”- activitate 

22.08.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

95.  

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Atelierul de grădinărit...la 

bibliotecă!”- activitate 

22.08.2017 25 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

96.  

Atelierele de vară ŞOTRON au poposit la 

bibliotecă: Gr.nr. 56, prof. Ifrosă Marlena- 

activitate 

23.08.20147 30 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

97.  

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Atelierul de grădinărit...la final!”- 

activitate 

24.08.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

98.  

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Atelierul de grădinărit...la final!”- 

activitate 

24.08.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

99.  Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 29.08.2017 25 Educaţie, 4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 

Idem 
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bibliotecă!: „Atelierul psihologic: Joc şi 

veselie!”- activitate 

cultură bibliotecari 

100. 

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Atelierul psihologic: Joc şi 

veselie!”- activitate 

29.08.20117 30 Educaţie, 
cultură 

4-9 ani Preşcolari, 
elevi, 
bibliotecari 

Idem 

101. 

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Atelierul psihologic: Joc şi 

veselie!”- activitate 

31.08.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

102. 

Clubul de vacanță „Petrece vacanţa ALTFEL la 

bibliotecă!: „Atelierul psihologic: Joc şi 

veselie!”- activitate 

31.08.2017 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Preşcolari, 
elevi, voluntari 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

103. 
Ziua Marinei – expoziție de documente 

16.08.2017 62 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

104. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpoziții 

1-31.08.2017 211 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

105. 
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 403 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
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106. 
Cartea din rucsacul de vacanță!- expoziție de 
documente de bibliotecă și fotografii  

10-31.08.2017 325 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

107. 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! Proiect de promovare a serviciilor de 
bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor,  2016 -2017 

 
1-31.08.2017 

154 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

108. 
Vacanţa la bibliotecă – Şah, lectură și internet! 
Proiect ludico-educativ pentru copii şi adolescenţi 

1-31.08.2017 103 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

Locații externe 

109. 
Grădina cu Cărți –  program de activități 
recreative 
Locație: Grădina Publică 

10-31.08.2017 2.351 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

110. 

Weekend cu bibliotecari la Grădina Botanică  
Colectivul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” a 
făcut o vizită colegilor de la Complexul Muzeal 
de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță” Galați. 

25.08.2017 65 Educaţie, 
cultură 

-  Manager, 
Colectivul 
bibliotecii 

Idem 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 110 (52 manifestări, 58 
expoziții)  

Nr. total participanţi =  21.727 
Nr. vizite =  65.586 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna septembrie 2017 

 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1.  

Clubul de vacanță. Clubul Curioșilor 
Încheierea programului de vacanţă. Evaluarea 
activităţilor. Premierea. 

06.09.2017 73 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

2.  Microexpoziții în cadrul Secției pentru copii 01–30.09.2017 304 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 
 

3.  
George Bacovia - expoziție de documente 01-08.09.2017 554  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

4.  
D. H. Lawrence, poet, eseist englez (d. 
1930) - expoziție de documente 

08-12.09.2017 623  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

5.  
George Coşbuc - expoziție de documente 13-25.09.2017 537  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

6.  
Ziua Europeană a limbilor străine - expoziție 
de documente 

26-29.09.2017 505  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

7.  
Cafeneaua culturală: Premierea participanţilor 07.09.2017 117  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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8.  
Partener în cadrul evenimentului SkirtBike – 
ediția a II-a 

10.09.2017 158  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

9.  

Vizită la Bibliotecă - ca partea a proiectului 
internațional de cercetare desfășurat de 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” - București în parteneriat cu o serie de 
facultăți și instituții internaționale în domeniul 
arhitecturii, un grup de cercetători din Franța, 
Beirut, S.U.A., Italia și România au efectuat o 
vizită de studiu la Biblioteca „V.A. Urechia” 

12.09.2017 7 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10.  
Atelier organizat în cadrul Festivalului Luminii, 
oferit de Cercetaşii României la Galați. 

30.09.2017 251  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

 
Sala de Lectură+Secția Multimedia 

 

11.  
Ecranizări ale cinematografiei mondiale, 
expoziție de documente multimedia, organizată la 
mezanin 

1-30.08.2017 204 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

12.  

Mihail Kogălniceanu, istoric, om politic și 
diplomat român – 200 de ani de la naștere, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

04-09.09.2017 104 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

13.  
Șerban Cioculescu, critic și istoric literar român, 
membru titular al Academiei Române – 115 de 
ani de la naștere, expoziție de documente din 

04-09.09.2017 111 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

14.  

Avram Iancu, conducătorul Revoluției române din 
Transilvania de la 1848-1849 – 145 de ani de la 
moarte, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

10-15.09.2017 104 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

15.  

Ioan Agârbiceanu, scriitor român, membru titular 
al Academiei Române – 135 de ani de la naștere, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

10-15.09.2017 113 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

16.  

Meșteșuguri artistice, port popular și folclor 
muzical – componente ale Patrimoniului cultural 
imaterial, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

16-22.09.2017 129 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

17.  

Grigore Antipa, biolog, ihtiolog și oceanolog 
romîn – 150 de ani de la naștere, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

23.09-
04.10.2017 

115 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

18.  

Iosif Ivanovici, compozitor, șef al muzicii Gărzii 
Naționale din Galați și al fanfarei Regimentului 
11 Siret, autorul valsului nemuritor „Valurile 
Dunării” - 115 ani de la moarte, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii 

16-22.09.2017 132 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

19.  
Vasile Pârvan, istoric și arheolog român – 135 de 
ani de la naștere, expoziție de documente din 

23.09-
04.10.2017 

121 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 

Idem 
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colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

vârstă categorii 

20.  

Grigore Hagiu, boierul literelor românești – 84 
de ani de la naștere, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

25-30.09.2017 127 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

21.  

Personalitatea săptămânii – Ingrid Bergman 
(29.08.1915-29.08.1982) – actriţă – fişă  
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

28.08-
03.09.2017 

64 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

22.  
Personalitatea săptămânii – Adam Sandler 
(09.09.1966) – actor   – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

04-10.09.2017 63 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

23.  

Personalitatea săptămânii – Ileana Stana 
Ionescu (14.09.1936) – actriţă – fişă  
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

11-17.09.2017 64 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

24.  
Personalitatea săptămânii - Sophia Loren 
(20.09.1934) – actriţă – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

18-24.09.2017 68 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

25.  
Personalitatea săptămânii – Will Smith 
(25.09.1968) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

25.08-
01.09.2017 

71 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

26.  Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 01.09.2017     41 Profesional - Membrii CA Idem 
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Administrație din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

27.  

Colocviul Constructorilor de Nave, ed. a 59-a 15.09.2017 73 Inginerie 
navală, 
construcții 
de nave 

Peste 25 

Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

28.  
Festivalul „Europoezia”  
 

15.09.2017 112 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

29.  

Vizita dlui prof. univ. dr. Corneliu Dumitru, 
Președinte al Fundației Centrul de tineret pentru 
UNESCO. Oaspetele a vizitat Biblioteca şi a 
purtat discuţii de a numi un spaţiu al instituţiei cu 
numele de „prof. IOAN BREZEANU” 

20.09.2017 2 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

- Idem 

30.  
In memoriam prof. univ. Ioan Brezeanu  
 

22.09.2017 124 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

31.  
Vizită la Bibliotecă - Dna Janet Erickson, 
președinta Kiwanis International, împreună cu 
membrii Clubului Kiwanis Galați 

22.09.2017 13 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Membrii 
Clubului 
Kiwanis 

Idem 

Secția Colecții Speciale 

32.  
Mihail Kogălniceanu – literator și istoric – 
Expoziție de documente  

1-30.09.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
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vizitatori facebook 

33.  

Vizita dlui Emilian Sopoian, Guvernator al 
Clubului District Rotary 2241, România și 
Republica Moldova, 2017 - 2018 

14.09.2017 1 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

34.  
Armonia naturii în acuarela pictorului Mihai 
Gheorghe-Coron, expoziție cu lucrări donate cu 
mare generozitate de distinsul profesor gălățean 

15-18.09.2017 475 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Biblioteca Estivală 

35.  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: Premierea 
participanților 

08.09.2017 77 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

Proiectul „Pe aripi de poveste”, proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național 

36.  

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) - la Biblioteca Comunală 
Barcea 

01.09.2017 40 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

37.  

Atelier de reprezentație și animație culturală  
în cadrul proiectului cultural „Pe aripi de 
poveste”, proiect cofinanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național (AFCN) – la 
Biblioteca Comunală Barcea 

08.09.2017 40 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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38.  

Atelier de lectură și construit povești, în cadrul 
proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect câștigat 
de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
cofinanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) – la Biblioteca Comunală 
Vânători 

15.09.2017 40 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

39.  

Atelier de reprezentație și animație culturală, 
în cadrul proiectului „Pe aripi de poveste”, proiect 
cultural câștigat de Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” și cofinanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN) - la Biblioteca 
Comunală Vânători 

22.09.2017 40 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
 

40.  

Închiderea Clubului BiblioVACANȚA. 
Premierea participanților. 
 

01.09.2017 134 Educaţie 
culturală 

4-7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

41.  
Rețeta toamnei – expoziție cu gânduri, mesaje, 
citate, cugetări culese de prof. psiholog Silvia 
Banea. 

05–20.09.2017 182 Educaţie 
culturală 

8–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

42.  

Început de an școlar–emoție, bucurie, copii 
iubitori de carte – atelier de lectură. Au 
participat elevii clasei a V-a A de la Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Mariana 

14.09.2017 37 Educaţie 
culturală 

4–7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Constantin 

43.  

Citește și tu! – expoziție cu recomandări, afișe și 
postere realizate de elevii clasei a V-a A de la 
Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Mariana 
Constantin 

14-20.09.2017 184 Educaţie 
culturală 

4–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

44.  

Toamna valorilor în cămara caracterului – 
expoziție cu citate, gânduri, proverbe culese de 
elevii clasei a VIII-a de la Liceul Teoretric „Emil 
Racoviță”, prof. psiholog Silvia Banea 

04–15.09.2017 

 

187 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

45.  
Ziua Mondială a frumuseții – expoziție de 
documente  

08–15.09.2017 

 

181 Educaţie 
culturală 

8–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

46.  
William Golding – expoziție de documente  18–22.09.2017 

 

174 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47.  
George Bacovia – expoziție de documente 15–20.09.2017 

 

179 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

48.  
George Coșbuc – expoziție de documente 20–25.09.2017 

 

183 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49.  
Scott Fitzgerald – expoziție de documente 
 

25–30.09.2017 184 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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50.  
Noutățile lunii septembrie – expoziție de 
documente 

15–30.09.2017 178 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

51.  

Toamnă, frumusețe, gingășie, copii, bibliotecă- 
atelier de lectură. Au participat elevii clasei I A de 
la Școala Gimnazială ”Constantin Gh. 
Marinescu”, prof. Laura Tăbăcaru 

26.09.2017 31 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52.  
Agatha Christie - expoziție de documente 15–20.09.2017 184 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

53.  
Stephen King – expoziție de documente 20-25.09.2017 187 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
 

 
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

 

54.  

04 septembrie: George Bacovia (n. 4/16 
septembrie 1881 - d. 22 mai 1957) scriitor român: 
136 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

01-10.09.2017 205 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

55.  
05 septembrie: Alexandru Vlahuță (5 sep. 1858 - 
19 nov. 1919) scriitor român: 159 de ani de la 
naștere - expoziție de documente 

Idem 211 
Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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56.  

05 septembrie: Noutăți editoriale - expoziție de 
documente 

Idem 241 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

57.  

06 septembrie: Mihail Kogălniceanu -(6 sep. 
1817 - 1 iul. 1891) istoric român: 200 de ani de la 
naștere - expoziție de documente 

Idem 233 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

58.  

06 septembrie: Nicolae Filimon (n. 6 septembrie 
1819 - d. 19 martie 1865) prozator român: 198 de 
ani de la naștere expoziție de documente 

Idem 212 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

59.  

07 septembrie: Eugen Barbu (n. 20 februarie 
1924 - d. 7 septembrie 1993) scriitor român: 24 de 
ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
205 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

60.  

07 septembrie: James Clavell (n. 10 octombrie 
1924 - d. 7 septembrie 1994) scriitor australian: 
23 de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
211 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

61.  

08 septembrie: Avram Iancu (n. 1824 - d. 10 
septembrie 1872) revoluționar român - 145 de ani 
de la moarte-expoziție de documente 

 

Idem 

241 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

62.  
08 septembrie: Ziua Internațională pentru 
Alfabetizare - expoziție de documente 

Idem 233 Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 

63.  
09 septembrie: Lev Tolstoi (n. 28 august/ 9  212 Educaţie, Fără Toate Idem 
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septembrie1828- d. 7 noiembrie/20 noiembrie 
1910) scriitor rus: 189 de ani de la naștere - 
expoziție de documente 

Idem cultură, 

literatură 

limită de 

vârstă 

categoriile 
sociale 

64.  

12 septembrie: Ion Agârbiceanu (n. 12 
septembrie 1882 Jos - d. 28 mai 1963) scriitor 
român: 135 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

 

11-17.09.2017 205 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

65.  

14 septembrie: Dante Alighieri (n. 29 mai 1265- 
d. 14 septembrie 1321) scriitor italian: 696 de ani 
de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
211 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66.  
14 septembrie: Geo Bogza (n. 6 februarie 1908– 
d. 14 septembrie 1993) scriitor român: 24 de ani 
de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
205 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

67.  

15 septembrie: Agatha Christie (n.15 septembrie 
1890 – d.12 ianuarie 1976): scriitoare engleză: 
127 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 
211 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

68.  

15 septembrie: Ziua Europeană de Prim Ajutor - 
expoziție de documente 

Idem 241 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

69.  

15 septembrie: George Bacovia (n. 4/16 
septembrie-d. 22 mai 1957) scriitor român: 136 de 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 

 

233 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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70.  

20 septembrie: George Coșbuc (n. 20 septembrie 
1866 - d. 9 mai 1918) scriitor român: 151 de ani 
de la naștere - expoziție de documente 

18-24.09.2017 212 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

71.  

21 septembrie: Walter Scott (n. 15 august 1771-
d. 21 septembrie 1832) scriitor scoțian: 185 de ani 
de la moarte- expoziție de documente 

Idem 
205 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

72.  

21 septembrie: Stephen Edwin King (n. 21 
septembrie 1947) scriitor american: 70 de ani de 
la naștere - expoziție de documente 

Idem 
211 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

73.  

22 septembrie: Augustin Buzura (n. 22 
septembrie 1938-d. 10 iulie 2017) prozator 
român: 79 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 
205 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

74.  

25 septembrie: William Cuthbert Faulkner (n.25 
septembrie 1897 – d.6 iulie 1962) scriitor 
american: 120 de ani de la moarte - expoziție de 
documente 

25-30.09.2017 
211 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

75.  

26 septembrie: Ziua Europeană a Limbilor - 
expoziție de documente 

Idem 241 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

76.  

28 septembrie: Ziua Mondială a Inimii -  
expoziție de documente 

Idem 233 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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77.  
29 septembrie: Émile Zola (n. 2 aprilie 1840 - d. 
29 septembrie 1902) scriitor francez: 115 ani de 
la moarte - expoziție de documente 

Idem 212 Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

78.  

29 septembrie: Miguel de Cervantes Saavedra 
(n. 29 septembrie 1547- d. 22 aprilie 1616) 
scriitor spaniol: 470 de ani de la naștere - 
expoziție de documente 

Idem 
205 

Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

79.  
30 august: Lectura, o plăcere! Noutăţi editoriale 
- expoziție de documente 

Idem 211 
Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

80.  
Clubul de vacanță ,,Vacanța ALTFEL la 

bibliotecă”! - Închiderea oficială a clubului 
01.09.2017 120 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

81.  
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 

,,Dumitru Moțoc” - clasa a IX-a D: Vizită  
26.09.2017 30 

Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

82.  
Ziua Informaticienilor Militari – expoziție de 
documente 

05.09.2017 84 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

83.  

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii - 4 miniexpozitii 
 

01-30.09.2017 302 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

84.  Expozitie de bază: hărți geografice permanentă 453 Educaţie, 14 - peste Elevi  Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

cultură 60 ani 

85.  
Galațiul de odinioară și școlile comunităților 
etnice în imagini! - expoziție de documente de 
bibliotecă  

11–30.09.2017 307 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

86.  
Filiala nr. 4 Grigore Vieru” te invită la lectură! 
Proiect de promovare a serviciilor de bibliotecă în 
rândul elevilor şi studenţilor navetişti, călătorilor 

 1-30.09. 2017 245 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

87.  

Centenarul Marii Uniri - 1918-2018 
Scriitori români combatanți în Primul Război 
Mondial - Proiect cultural-educativ în parteneriat 
cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

153 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

 
Locații externe 

 

88.  

Grădina cu Cărți –  program de activități 
recreative – Premierea participanților 
Locație: Grădina Publică 
 

01.09.2017 87 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

89.  

Donație de carte în Republica Moldova  
O delegaţie a Bibliotecii Judeţene „V. A. 
Urechia” din Galaţi formată din manager Zanfir 
Ilie, directorul adjunct al instituţiei, Geta Eftimie, 
şi bibliotecara Titina Maricica Dediu, şef al 
Biroului achiziţii a însoţit o donaţie de carte 
pentru Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” 

04.09.2017 3 Educaţie, 
cultură 

-  Manager, 
Dir. Adj., șef 
birou 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Cahul, Republica Moldova 
Locație: Cahul, Republica Moldova 
 
 
 

90.  

Întâlnire de lucru la Biblioteca Națională a 
României 
Directorul Bibliotecii „V.A. Urechia” împreună 
cu directorul administrativ de la Revista 
Contemporanul/Ideea Europeană au discutat cu dl 
director Ioan Ciubîcă despre detalii din 
parteneriatul interinstituțional și despre un viitor 
comun, proiecte și parteneriate ale Bibliotecii 
Naționale, Bibliotecii „V.A. Urechia” și Revistei 
Contemporanul (expunerea operei acad. Nicolae 
Breban) 
Locație: București 

19.09.2017 1 Educaţie, 
cultură 

- 
 

Manager Idem 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 90 (28 manifestări, 62 
expoziții)  

Nr. total participanţi =  15.993 
Nr. vizite =  70.202 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna octombrie 2017 

 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1.  

Vizite la Bibliotecă 

Participanți: elevii Școlii Gimnaziale nr. 28, 

coordonați de doamna prof. înv. primar Mihaela 

Teliceanu, elevii Școlii Gimmnaziale nr 40 „Iulia 

Hașdeu”, coordonați de prof. Mariana Bumbaru, 

preșcolarii de la Grădinița nr. 26, însoțiți de prof. 

înv. preșcolar Georgiana Chirilă, elevii Colegiului 

de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, însoțiți 

de prof. Cornelia Moscaliuc și prof. Alina Craiu și 

elevii Școlii Gimnaziale nr. 3, coordonați de 

Beatrice Aniela Boczar 

05.10.2017 72 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

2.  
Bătălia cărților - Finala și premierea 

câștigătorilor la concursul național de lectură 

07.10.2017 155 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

3.  
Clubul de șah „Axis Libri” - deschiderea oficială. 

Instructor, Adrian Smărăndoiu 

07.10.2017 21     

4.  

Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Scriitori și personaje adunate la lumina 
felinarelor - lectură publică 
Au participat elevii Școlii Gimnaziale Nr. 28, Nr. 

07.10.2017 158 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

11, Liceul „Teoretic Dunărea”, Școala Gimnazială 
„Cuvioasa Parascheva”, Smârdan, Liceul 
Tehnologic „Paul Bujor”, Berești, membrii 
Clubului Curioșilor 

5.  

Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 

18.10.2017 27 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

6.  

Vizită la Bibliotecă 
Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Galați, 
coordonați de doamna prof. Boczar Beatrice 
Aniela au poposit la Biblioteca  

24.10.2017 26 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

7.  
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 

25.10.2017 29 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi 

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

8.  

Vizită la Bibliotecă 
Elevii clasei a II-a, coordonați de prof. înv. primar 
Chiper Ionica de la Școala Gimnazială „Dan 
Barbilian” au efectuat o vizită de informare  

26.10.2017 34 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

9.  
Lecturile școlare în colecțiile Secției pentru copii 
- expoziție de carte  

01 – 05.10.2017 106 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Fără limită de 
vârstă 

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

10.  
Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Personaje misterioase în colecțiile 
Compartimentului Împrumut la Domiciliu pentru 

06 – 28.10.2017 708 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Copii - expoziție de carte părinți, bunici 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

11.  
Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Ziua mondială a Educaţiei – expoziţie de carte 

02– 06.10.2017 524 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

12.  
Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Nopţi albe – expoziţie de carte 

07– 15.10.2017 1252  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

13.  
Mihail Sadoveanu - expoziţie de carte 16– 22.10.2017 407 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

14.  
Ziua Armatei Române - expoziţie de carte 23– 31.102017 574  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

15.  
Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Noaptea Bibliodetectivilor 

07.10.2017 125  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

16.  
Clubul de scrabble „Axis Libri” 07.10.2017 25  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

17.  
Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Atelier HandMade „Descoperă măiestria 
mainilor” 

07.10.2017 35  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

18.  
Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Campania „Întâlnire surpriză cu o carte!” 

07.10.2017 50 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

19.  
Muzica, adevărată limbă universală, expoziție de 
documente multimedia, organizată la mezanin 

1-30.08.2017 204 Educaţie, 
cultură, 

Fără 
limită de 

Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

artă, film vârstă sociale și Pag. De FB  

20.  
Educația, sursă de dezvoltare pentru prezent și 
viitor, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

06-12.10.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

21.  

Un nume adunat pe-o carte – vernisajul expoziției 
bibliofile de autografe din colecția dl. Cezar 
Amariei. Organizator: ICAR – Institutul Cultural 
„Ars Rediviva”, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

06.10-
03.11.2017 

157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

22.  

Mihail Sebastian – 110 ani de la nașterea 
scriitorului român (18 oct. 1907-29 mai 1945), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

13-19.10.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

23.  

Alimentația și plăcerea de a te hrăni mâncând – 
16 octombrie, Ziua Mondială a Alimentației, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

13-19.10.2017 159 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

24.  

Ioan Andreescu, pictor român – 135 de ani de la 
moarte” (15 feb. 1850-22 oct,1882), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

20-27.10.2017 125 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

25.  
Dicționarele Larousse în colecțiile Bibliotecii – 
200 de ani de la nașterea pedagogului și 
enciclopedistului francez Pierre Larousse (23 oct. 

20-27.10.2017 132 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1817 - 3 ian. 1875), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii 

26.  
25 Octombrie – Ziua Armatei Române, expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii organizată 
în foaierul sălilor de lectură 

25.10-
05.11.2017 

142 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

27.  

Mircea Vulcănescu, critic literar, sociolog – 65 
de ani de la moarte, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

28.10-
05.11.2017 

137 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

28.  
Ziua Internațională a Mării Negre - expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

28.10-
05.11.2017 

127 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

29.  

Personalitatea săptămânii – Vasilica Tastaman 
(06.10.1933 - 30.03.2003) – actriță – fişă  
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 
 
 

02-08.10.2017 84 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

30.  

Personalitatea săptămânii – Adrian Pintea 
(09.10.1954 - 08.06.2007) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

09-15.10.2017 83 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

31.  
Personalitatea săptămânii – Rob Marshall 
(17.10.1960) – regizor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

16-22.10.2017 84 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

32.  
Personalitatea săptămânii - Joaquin Phoenix 
(28.10.1974) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

23-29.10.2017 78 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

33.  
Personalitatea săptămânii – Stephen Rea 
(31.10.1946) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

23.10-
05.11.2017 

81 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

34.  

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

02.10.2017     41 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

35.  

Colocviul Constructorilor de Nave, ed. a 60-a 
 
 
 

06.10.2017 73 Inginerie 
navală, 
construcții 
de nave 

Peste 25 Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

36.  
Vizită și vizionare colectivă cititori de la Școala 
Gimnazială Nr. 22 „Dimitrie Cantemir" 

06.10.2017 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

37.  
Vizită și vizionare colectivă cititori de la 
Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel" 

06.10.2017 35 Educaţie, 
cultură 

4-6 ani preșcolari Idem 

38.  

Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Vizionarea filmului de scurt metraj Cliché. 
Scenariu și regie: Ana Maria Sinescu. Imagine: 
Dan Ristei. Producție: Le Théâtre Libre 

07.10.2017 124 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

39.  Noaptea în Bibliotecă la Galați 07.10.2017 29 Educaţie, 6-14 ani copii Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Coder Dojo: inițiere în programare pentru cei 
mici – prezentare susținută de voluntarii 
bibliotecii 

cultură 

40.  
Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Editura Librex Publishing la ceas de seară – 
prezentare 

07.10.2017 117 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

41.  

Noaptea în Bibliotecă la Galați 
Întâlnire cu scriitorul Varujan Vosganian  

07.10.2017 217 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

42.  

Salonul Literar „Axis Libri” în cadrul 
evenimentului „Noaptea în Bibliotecă la Galați”. 
Lansarea volumele: „Eu și Dunărea”, „Vocile 
Dunării” și „Cronicar la Dunărea de Jos” ale 
scriitoarei Cezarina Adamescu; „Poemele inimii”, 
autor Georgiana Necula; „Blocați în labirint”, 
autor George Simion 

07.10.2017 117 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

43.  
Consiliul științific al Bibliotecii 11.10.2017 31 Cultură - Membrii 

consiliului 
Idem 

44.  

Salonul Literar „Axis Libri”  
Lansarea volumele: „Teodor Al. Munteanu. 
Restitutio” și „Smulți de Covurlui”, autor Livia 
CIUPERCĂ; „La margine de meditație”, autor 
Corina MATEI GHERMAN; „Secretele 
magnoliei”, autor Violeta Daniela MÎNDRU 

12.10.2017 124 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

45.  Workshopul „Ridică-te și fă o diferență”, 15.10.2017 13 Educaţie, 13-18 ani Elevi Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

organizat de facilitator Florin Talpeș cultură 

46.  

Salonul Literar „Axis Libri”  
Lansarea volumele: „Note de lector”, autor 
Dumitru ANGHEL; „Gherghina”, autor Jenică 
CHIRIAC; „Fabule: Povețe cu multe fețe”, autor 
Alexandru ENE; „Câmpia din noi”, autor 
Tudorița TARNIȚĂ; „Dirijorul de cuvinte”, autor 
Mihai VINTILĂ 

19.10.2017 145 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

47.  
Salonul Literar „Axis Libri” - Ediție Specială 
Lansarea volumului „Peștele cu aripi”, autor 
jurnalistul și scriitorul român Răsvan POPESCU 

20.10.2017 78 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

48.  
Vizită și vizionare colectivă cititori de la  Şcoala 
Gimnazială Nr. 3 I. L. Caragiale 

24.10.2017 15 Educaţie, 
cultură 

13-14 ani Elevi, profesori, 
alte categorii 

Idem 

49.  

Salonul Literar „Axis Libri“. Lansarea 
volumelor: „Haz...fără necaz”, autor Tănase 
Carașca; „Frumoasa mea, transpoezia”, autor Ioan 
Gheorghiță; „Cursa iubirii”, autor Mirel Marcel 
Petcu; „Caranfilii”, autor Ștefan Zăvoiu 

26.10.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, profesori, 
alte categorii 

Idem 

50.  

Vizită profesională și prezentarea serviciilor de 
bibliotecă dedicate adulților cu vârste cuprinse 
între 41-60 de ani, prin proiectul „Centru de 
excelență”, unui grup de 12 bibliotecari veniți de 
la Bălți, în schimb de experiență 
 

26.10.2017 17 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, profesori, 
alte categorii 

Idem 

51.  Vizită și vizionare colectivă cititori de la  Școala 26.10.2017 35 Educaţie, Fără Elevi, profesori, Idem 
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Gimnazială Nr.43 "Dan Barbilian" cultură limită de 
vârstă 

alte categorii 

Secția Colecții Speciale 

52.  
Panorame gălățene din anii 60-70 în viziunea 
scriitorului Marin Năstase: Fotografii din 
Colecțiile speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia” 

1-30.10.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

53.  

Din coșul toamnei culegem roadele clasei noastre 
- atelier de dezvoltare personală. Elevii clasei a V-
a A de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, prof 
psiholog Silvia Banea. 

02.10.2017 35 Educaţie 
culturală 

4-7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

54.  
Ora de limba latină – oră de lectură. Elevii clasei 
a VIII-a de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, 
prof. Camelia Butnărașu 

02.10.2017 32 Educaţie 
culturală 

8–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

55.  
Educația la ceas aniversar. Elevii clasei a-II-a C 
de la Școala Gimnazială nr. 28, prof. Andreea 
Bocăneală 

05.10.2017 33 Educaţie 
culturală 

4–7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

56.  
Cartea educației – expoziție cu lucrări ale elevilor 
clasei a-II-a C de la Școala Gimnazială nr. 28 

05–20.10.2017 242 Educaţie 
culturală 

4–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

57.  

Salon franțuzesc în spațiu românesc – armonii 
lirico-epice transpuse în emoții francofone de 
elevii clasei a IX-a A, intensiv franceză de la 
Colegiul Național „Costache Negri”, coordonați 
de prof. Aurelia Caragea și Elvira Alexandrescu.  

07.10.2017 57 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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58.  

Prima mea carte cu litere – atelier de lectură. Au 
participat elevii clasei I D de la Școala 
Gimnazială nr. 13, coordonați de prof. înv. primar 
Mihaela Boșneaga.  

07.10.2017 85 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

59.  

Cărțile copilăriei mele – atelier de lectură. 
Participă elevii clasei a V-a A, de la Colegiul 
Teoretic „Emil Racoviță”, îndrumați de prof. 
Mariana Constantin.  

07.10.2017 123 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

60.  

Târgul Galaților – un oraș al multiculturalității – 
prezentare proiect. Participă elevii clasei a X-a de 
la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” coordonați de 
prof. Camelia Mariana Nenu și bibliotecar Gina 
Livia Mocanu.  

07.10.2017 97 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

61.  

Reverii în umbra paginii de carte- expoziție cu 
lucrări realizate de elevii Colegiului Național 
„Costache Negri” 
 

07-20.10.2017 244 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

62.  

Ridică-te și fă o diferență – atelier de dezvoltare 
personală susținut de Florin Talpeș și Adriana 
Smaranda. Participă elevii clasei a XI F de la 
Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, însoțiți de prof. 
diriginte Mariana Constantin și prof. psiholog 
Silvia Banea 

09.10.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

63.  
Armonii lirico-epice transpuse în emoții 
francofone – expoziție cu lucrări realizate de 

09-20.10.2017 244 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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elevii Colegiului Național „Costache Negri”. 

64.  
Educația la ceas de sărbătoare – activitate 
realizată cu participarea elevilor clasei a VI-a de 
la Liceul teoretic „Mircea Eliade” 

09.10.2017 33 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

65.  
Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru – 
Mihail Sadoveanu  - expoziție cu documente   

19-31.10.2017 245 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

66.  
La mulți ani, Maiestate! – expoziție cu documente 
din colecțiile bibliotecii 

24-31.10.2017 247 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

67.  

Armonii de toamnă în cunoașterea de sine – 
activitate realizată cu participarea elevilor clasei a 
XI-a E de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, 
prof. coordonator Silvia Banea 

25.10.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

68.  

Ziua unității germane sărbătorită la bibliotecă – 
ora de limba germană cu elevii clasei a VII-a 
Liceului Teoretic „Emil Racoviță” 

26.10.2017 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

69.  
Spiridușii în vacanță la bibliotecă – oră de lectură 
în vacanță. Elevii Școlii Gimnaziale din 
localitatea Cuca. 

26.10.2017 28 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

70.  
Curcubeul toamnei – expoziție cu lucrări realizate 
de elevii claselor a V-a și a VI-a de la Liceul 
Teoretic Emil Racoviță 

30–06.11.2017 243 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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71.  
Viața este o carte, iar noi o filă din ea- expoziție 
cu citate culese de prof. psiholog Silvia Banea 

31.10-
06.11.2017 

241 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

72.  

02 octombrie: Henry Graham Greene (n. 2 
octombrie 1904 – d. 3 aprilie 1991) scriitor 
englez: 113 ani de la naștere - expoziție de 
documente 

01-08.10.2017 

 
211 

Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

73.  
05 octombrie: Ziua Mondială a Educatorilor: 
expoziție de documente 

Idem 207 
Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

74.  
05 octombrie: Zaharia Stancu (n. 5 octombrie 
1902 - d. 5 decembrie 1974) scriitor român: 115 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 222 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

75.  

06 octombrie: Petre Țuțea (n. 6 octombrie 1902 - 
d. 3 decembrie 1991) - filosof român : 115 ani de 
la naștere - expoziție de documente 

Idem 213 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

76.  

07 octombrie: Eusebiu Camilar (n. 7 octombrie 
1910 - d. 27 august 1965) scriitor român: 107 ani 
de la naștere - expoziție de documente 

Idem 217 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

77.  

07 octombrie: Edgar Allan Poe (n. 19 ianuarie 
1809- d. 7 octombrie 1849) scriitor american: 168 
de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 205 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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78.  

09 octombrie: André Maurois (n. 26 iulie 1885 – 
d. 9 octombrie 1967) scriitor francez: 50 de ani de 
la moarte - expoziție de documente 

09-15.10.2017 254 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

79.  

10 octombrie: Giuseppe Fortunino Francesco 
Verdi (n. 10 octombrie 1813 - d. 27 ianuarie 
1901) compozitor italian: 204 ani de la naștere - 
expoziție de documente 

 

Idem 
254 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

80.  
10 octombrie: Carol I al României (n. 20 aprilie 
1839 - d. 10 octombrie 1914) rege al României: 
103 ani de la moarte - expoziție de documente  

Idem 
217 Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 

81.  

11 octombrie: Ștefan Octavian Iosif (n.11 
octombrie 1875- d. 22 iunie 1913) scriitor român: 
142 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 
200 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

82.  

11 octombrie: François Mauriac (n. 11 
octombrie 1885 - d. 01 septembrie 1970) scriitor 
francez: 132 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 

 

 

204 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

83.  

12 octombrie: Anatole France (n. 16 aprilie 
1844, – d. 12 octombrie 1924) scriitor francez: 93 
de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
 

208 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

84.  

14 octombrie: Harold Robbins (n. 21 mai 1916 – 
d. 14 octombrie 1997) scriitor american: 20 de ani 
de la moarte - expoziție de documente 

 

Idem 

211 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 
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85.  

16 octombrie: Ziua Mondială a Alimentației 
expoziție de documente 

16-22.10.2017 214 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

86.  

16 octombrie: Oscar Wilde (n. 16 octombrie 
1854 - d. 30 noiembrie 1900) scriitor irlandez: 
163 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 
274 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

87.  

17 octombrie: Frédéric Chopin (n. 22 februarie 
1810 – d. 17 octombrie 1849) compozitor 
polonez: 168 de ani de la moarte - expoziție de 
documente 

Idem 

 

191 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

88.  

18 octombrie: Mihail Sebastian (n. 18 octombrie 
1907 - d. 29 mai 1945) scriitor român: 110 ani de 
la naștere - expoziție de documente 

Idem 

 

185 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

89.  

19 octombrie: Dumitru Almaș (n. 19 octombrie 
1908 – d. 12 martie 1995) prozator român: 109 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 179 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

90.  

19 octombrie: Philip Pullman (n. 19 octombrie 
1946) scriitor britanic: 71 de ani de la naștere - 
expoziție de documente 

Idem 
198 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

91.  

19 octombrie: Gib I. Mihăescu (n. 23 aprilie 
1894 – d. 19 octombrie 1935) prozator român: 82 
de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
189 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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92.  

19 octombrie: Mihail Sadoveanu (n. 05 
noiembrie 1880 – d. 19 octombrie 1961) scriitor 
român: 56 de ani de la moarte - expoziție de 
documente 

Idem 
 

208 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

93.  

22 octombrie: Cella Serghi ( n. 04 noiembrie/22 
octombrie 1907 – d. 19 septembrie 1992) 
scriitoare română: 110 ani de la naștere - 
expoziție de documente 

Idem 
211 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

94.  
25 octombrie: Ziua Armatei Române -  
expoziție de documente 

23-31.10.2017 214 Educaţie, 

literatură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

95.  
25 octombrie: Mihai I al României (n. 25 
octombrie 1921) rege al României: 96 de ani de la 
naștere - expoziție de documente 

Idem 
274 Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

96.  

26 octombrie: Dimitrie Cantemir (n. 26 
octombrie 1673 – d. 21 august 1723) cărturar 
român: 344 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 
191 Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

97.  

26 octombrie: Constantin C. Giurescu (n. 13/26 
octombrie 1901– d. 13 noiembrie 1977) istoric 
român: 116 ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 
 

208 

Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

98.  
26 octombrie: Carlo Colodi (24 noiembrie 1826 
– d. 26 octombrie 1890) scriitor italian: 127 de 
ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
211 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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99.  
26 octombrie: Școala Gimnazială ,,Miron 
Costin”: Caravana anotimpurilor – Expoziție de 
desene 

Idem 214 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

100. 
26 octombrie: Grădinița cu PP ,,Camil Ressu”: 
,,Sub umbrela toamnei” - Expoziție de desene Idem 274 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

101. 
29 octombrie: Ziua Internațională a Internetului 
- expoziție de documente Idem 191 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

102. 

30 octombrie: Duiliu Zamfirescu (n. 30 
octombrie 1858 – d. 03 iunie 1922) scriitor 
român: 159 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

Idem 
185 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

103. 
31 octombrie: Ziua Internațională a Mării Negre 
- expoziție de documente Idem 200 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

104. 
31 octombrie: Eugen Lovinescu (n. 31 octombrie 
1881 – d. 16 iulie 1943) critic român: 136 de ani 
de la naștere - expoziție de documente 

Idem 
200 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

105. 

Şcoala Gimnazială nr. 19 ,,Ludovic Cosma” - cls. 
a I-a; a II-a - vizită  

05.10.2017 50 Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani 

 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

106. 
Grădinița ,,Arlechino” - Grupa mare: Vizită la 
bibliotecă 

05.10.2017 60 Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Preșcolari, 
cadre didactice, 
bibliotecari 

Idem 
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107. 
Şcoala Gimnazială nr. 34 ,,Mihai Viteazul” - cls. 
a VI; a VII-a: Biblioteca - prietena mea! - 
activitate  

05.10.2017 24 Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

108. 

Colegiul Naţional ,,Costache Negri” : ,,Gala 
personajelor comice” - activitate  

07.10.2017 47 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

109. 

Școala Gimnazială nr. 33 - cls. a V-a: ,,În lumea 
zeilor din mitologia greacă și romană” - 
activitate 

09.10.2017 22 Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

110. 

Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 
,,Dumitru Moțoc” : ,,În labirintul literar al 
bibliotecii” - activitate 

09.10.2017 21 
Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

111. 
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 
,,Dumitru Moțoc” - cls. a IX-a C: ,,Unități de 
cazare: avantaje și dezavantaje”- activitate 

10.10.2017 35 
Educaţie, 
cultură  

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

112. 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate - cls. a 
IX -a - vizită  

13.10.2017 27 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

113. 
Deschiderea oficială a Proiectului cultural 
educaţional interjudeţean ,,Promovarea 

18.10.2017 129 Educaţie, sub 14 ani Preșcolari, 
elevi, cadre 

- Pagina de 
Facebook: 
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crt. 
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Data 

 

Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

tradițiilor și obiceiurilor populare din județul 
Galați” - Participanți: 6 școli gimnaziale din 
municipiu; 6 comune din județ - activitate 

cultură didactice, 
meșteri 
populari,bibliot
ecari, oficialități 
locale, 

parteneri proiect 

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

-Pagina: 
www.bvau.ro 

- Cotidianul local 
,,Viața Liberă” 

114. 
Școala Gimnazială ,,Sf. Nicolae”din Vânători / 
Școala Gimnazială nr. 28 din Galați - 
,,Frumusețea cusăturilor populare” - activitate 

18.10.2017 55 Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
meșteri populari 

Idem 

115. 
Școala Gimnazială nr. 33 - cls. I-a – vizită  20.10.2017 37 Educaţie, 

cultură 
sub 14 ani Elevi, cadre 

didactice 
Idem 

116. 
Școala Gimnazială ,,Miron Costin” - cls. a V-a: 
,,Caravana anotimpurilor - Toamna” - activitate 26.10.2017 24 

Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

117. 
Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” - cls. a IV-a 
B: ,,Toamna în versuri românești” - activitate 26.10.2017 26 

Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

118. 
Ziua Internațională a Muzicii – expoziție de 
documente 

03.10.2017 62 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 

Categorii 
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profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

 

 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

119. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii - 4 miniexpozitii 
 

01-30.10.2017 351 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 
 

120. 
Expozitie de bază: hărți geografice permanentă 453 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

121. 
Toamna din poveste - expoziție de desene  09–31.10.2017 307 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

122. 

Filiala nr. 4 Grigore Vieru” te invită la lectură! 
Proiect de promovare a serviciilor de bibliotecă în 
rândul elevilor şi studenţilor navetişti, călătorilor 
 

 1-30.10. 2017 245 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

123. 

Centenarul Marii Uniri - 1918-2018 
Scriitori români combatanți în Primul Război 
Mondial - Proiect cultural-educativ în parteneriat 
cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  
 

septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

153 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

124. 
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei  
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

153 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
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crt. 
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Nr. 
partici
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Domeniul Vârsta 

Categorii 
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profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

 
 

Locații externe 

125. 

Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali, 
ediția a IV-a  
La Conferința Națională au participat din 
Municipiul Galați, managerul Bibliotecii „V.A. 
Urechia” - Zanfir Ilie, managerul Centrului 
Cultural „Dunărea de Jos” - Florina Zaharia și 
managerul Teatrului Dramatic „Fani Tardini” - 
Florin Toma. Conferința a fost organizată sub 
egida Ministerului Culturii de către Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală - 
director Carmen Croitoru 
Locație: București 

28-29.10.2017 1 Educaţie, 
cultură 

- 
 

Manager Idem 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 125 (59 manifestări, 66 
expoziții)  

Nr. total participanţi =  19.823 
Nr. vizite =  83.127 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna noiembrie 2017 

 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1.  

Dimineți de lectură 

Deschiderea oficială a celei de a III-a ediții a 

proiectului educațional pentru copii 

10.11.2017 107 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

2.  
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 

Smărăndoiu 

08.11.2017 24 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

3.  
Clubul de șah „Axis Libri” - deschiderea oficială. 

Instructor, Adrian Smărăndoiu 

15.11.2017 21 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4.  

O carte citită, o comoară descoperită 

Activitate culturală la care au participat elevii 

Școlii Gimnaziale „Elena Doamna”, coordonați 

de prof. înv. primar Baciu-Susanu Mihaela 

16.11.2017 57 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

5.  

Dimineți de lectură 
Proiect educațional pentru copii 

17.11.2017 158 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

6.  
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 

22.11.2017 27 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 



Anexa nr. 5 

202 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

facebook 

7.  

Activitate de diseminare a Proiectului European 
„Mănâncă Responsabil!” - Târgul produselor 
tradiționale. Proiectul este implementat de Școala 
Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” din 
Galați. 

24.11.2017 117 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

8.  
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 

29.11.2017 29 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi 

idem 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

9.  
Toamnă, carte şi culoare – expoziţie de pictură 06– 30.11.2017 1352 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10.  
Alexandre Camus – expoziţie de carte 01– 05.11.2017 626  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

11.  
Andre Malaraux - expoziţie de carte 05– 11.11.2017 714 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

12.  
Sf. Apostol Andrei - expoziţie de carte 16– 30.11.2017 623 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13.  

Vânt bun din pupa – conferință susținută de dl. 
prof. dr. ing. Costel Iulian Mocanu, decan al 
Facultății de Arhitectură Navală din cadrul 
Universității „Dunărea de Jos” Galați 

07.11.2017 72  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

14.  Noutăți în colecția de documente multimedia, 1-30.11.2017 204 Educaţie, Fără Toate Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

expoziție de documente multimedia, organizată la 
mezanin 

cultură, 
artă, film 

limită de 
vârstă 

categoriile 
sociale 

www.bvau.ro 
și Pag. De FB  

15.  
Biblioteca profesorului V.A. Urechia la ceas 
aniversar, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

06-12.11.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

16.  

Manuscriptum - vernisajul expoziției de 
manuscrise din colecția dl. Cezar Amariei. 
Organizator: ICAR – Institutul Cultural „Ars 
Rediviva”, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

06-26.11.2017 157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

17.  

Constantin C. Giurescu, istoric și om politic 
român – 40 de ani de la moarte (26 oct. 1901 – 13 
nov. 1977), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

13-19.11.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

18.  

Emil Racoviță, biolog, explorator și savant român 
– 70 de ani de la moarte (15 nov. 1868 – 19 nov. 
1947), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

13-19.11.2017 159 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

19.  

Henri Coandă, inginer și savant român, membru 
al Academiei Române (7 iun. 1886 – 24/25 nov. 
1972), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

20-26.11.2017 135 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

20.  
Grigore Antipa, biolog, ihtiolog și oceanolog 
român – 150 de ani de la naștere  (27 nov. 1867 – 

20-27.11.2017 152 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Domeniul Vârsta 

Categorii 
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Ecoul manifestării 
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social-media 

9 mart. 1944), expoziție de documente  vârstă sociale 

21.  
Sfântul Apostol Andrei în icoane și povești, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

27.11-
04.12.2017 

142 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

22.  
Ziua Națională a României – Ziua Marii Uniri, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

27.11-
05.12.2017 

137 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

23.  
Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar 
român – 165 de a ani de la moarte - expoziție de 
documente organizată în foaierul sălilor de lectură 

27.11-
05.12.2017 

157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

24.  
Personalitatea săptămânii – Lucian Pintilie - 
(09.11.1933) - regizor - fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

06-12.11.2017 94 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

25.  
Personalitatea săptămânii – Meg Ryan - 
(19.11.1961) - actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

13-19.11.2017 93 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

26.  
Personalitatea săptămânii – Tina Turner - 
(26.11.1939) - interpretă – fişă  biobibliografică 
de prezentare, expusă în sala multimedia 

20-26.11.2017 89 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

27.  

Personalitatea săptămânii - Colea Răutu - 
(28.11.1912-13.05.2008) - actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

27.11-
03.12.2017 

98 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

28.  Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 01.11.2017     41 Profesional - Membrii CA Idem 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Administrație din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

29.  

Salonul Literar „Axis Libri”. 
Lansarea volumelor: „Chemarea apelor”, autor 
Lina CODREANU; „Lumea românească în zece 
prozatori”, autor Theodor CODREANU; „Cronici 
optimiste”, autor Ghiță NAZARE; 
„Melancolicul”, autor Nelu PĂCURARU 

02.11.2017 107 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, 
scriitori, alte 
categorii 

Idem 

30.  
Colocviul Constructorilor de Nave, ed. a 61-a 
 
 

03.11.2017 83 Inginerie și 
construcții 
navale 

Peste 25 Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

31.  

BIBLIOTECONOMIA ROMÂNEASCĂ ÎN 
CONTEXTUL SOCIETĂȚII 
CONTEMPORANE întrunire profesională 
organizată de Filiala Galați a Asociației 
Bibliotecarilor din România (ABR) 

08.11.2017 105 Pregătire 
profesional
ă 

- Bibliotecari Idem 

32.  

Salonul Literar „Axis Libri”  
Lansarea volumelor: „Opera lui Mozart”, autor 
Nicolae MOLDOVAN; „O burtă de râs” și „Cei 
care se întorc”, traducător Petru IAMANDI; 
„Stelian Preda sau Viețile unui vis: Teatrul”, 
editor Cornel GALBEN; „Între epigrame și 
epitafuri”, autor Aurelian GHELASE  
 
 

09.11.2017 114 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, 
scriitori, alte 
categorii 

Idem 
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partici
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

33.  

Conferințele practice pentru tineri BOOKLAND 
Invitați: Andrei Velea, Anca Șerban Gaiu, Simona 
Toma și Marius Grama - scriitori, Iuliana Enache 
– vicepreședinte drept, resurse umane și 
financiare AIESEC Galați, Viorel Ilișoi – poet și 
Delia Gavriliu Oprea – Fondator PresaGalați.ro, 
președinte Fundația Comunitară Galați 
 

13.11.2017 97 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

34.  
Vizită și vizionare colectivă cititori de la Centrul 
de zi pentru persoane cu handicap „Luceafărul” 
 

09.11.2017 31 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi și 
profesori 

Idem 

35.  

Conferințele practice pentru tineri BOOKLAND 
Invitați: Gregor Teodorescu – antreprenor, 
Simona Muscă – scriitor, Adriana Mihăilă – 
profesor matematică, mentor, vicepreședinte 
Asociația Art-Terapie și Radu Oprea – Președinte 
Patronatul Tinerilor Întreprinzători (Regiunea 
sud-est) 

14.11.2017 96 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

36.  

Conferințele practice pentru tineri BOOKLAND 
Invitați: patru personalități gălățene gata să vă 
împărtășescă din experiența lor. Florin Chiriac – 
cântăreț, folkist, Andra Mihaela Costache – HR 
assistant, Computaris Romania & Președinte 
Rotaract Galați, Florin Toma – actor, Florian Miu 
– Psiholog Centrul pentru tratarea dependențelor 
„Prosalvita” 

15.11.2017 92 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 
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Nr. 
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-panţi 
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profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

37.  

Salonul Literar „Axis Libri”  
Lansarea volumelor: „Sub cerul mut”, autor 
Tania NICOLESCU; „Metamorfozele sinelui”, 
autor Eleonora STAMATE; „Be It So”, autor 
Oma STĂNESCU. Tot în cadrul salonului va fi 
prezentată și Revista „Seniorii tulceni”, director 
Tania NICOLESCU 

16.11.2017 117 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

38.  
Vizită și vizionare colectivă cititori de la Centrul 
de zi pentru persoane cu handicap „Luceafărul” 
 

16.11.2017 11 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi și 
profesori 

Idem 

39.  

Conferințele practice pentru tineri BOOKLAND 
Invitați: Dana Carmen Vlad – Jurnalist, realizator 
emisiuni culturale Radio ProFM & Leader FM 
Galați, Nicoleta Doina Radu – Coach & Trainer 
comunicare, și Cezarina Tudor – Vicepreședinte 
HR JCI Galați 

17.11.2017 97 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

40.  
Vizită și vizionare colectivă elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 40 „Iulia Hașdeu” 

17.11.2017 27 Educaţie, 
cultură 

6-8 ani Elevi Idem 

41.  

Salonul Literar „Axis Libri”  
Lansarea volumelor: „Alfabetul oglinzilor”, autor 
Mirela IANUȘ DINGA; „Satul și țăranul român – 
album de cărți poștale”, autor Nicolae STAN. Tot 
în cadrul salonului, în calitate de editor și 
îngrijitor al ediției, Ionel Necula va prezenta 
cartea „Fulgurații filosofice și literate” semnată de 
filosoful, scriitorul şi academicianul Ion Petrovici 

23.11.2017 145 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 



Anexa nr. 5 

208 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Colecții Speciale 

42.  
Scriitori români în viziunea artistului Viorel 
Baciu: Fotografii din Colecțiile speciale ale 
Bibliotecii „V.A. Urechia” 

1-30.11.2017 550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

43.  
Bibliotecari de ieri și de azi  - Expoziție de 
fotografii 

06 – 12.11.2017 457 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

 

44.  

Prezentarea cărții „Minunea” scrisă de R.J. 
Palacio în cadrul clubului de lectură – prima 
activitate a proiectului educațional „Cu lectura 
explorăm și luna”. Elevii clasei a VI-a de la 
Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, prof. Ștefania 
Sandu și bibliotecar Gina Livia Mocanu 

01.11.2017 35 Educaţie 
culturală 

4-7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

45.  
Gânduri, afișe, postere despre cartea Minunea 
- expoziție 

01-10.11.2017 183 Educaţie 
culturală 

8–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

46.  
Mihail Sadoveanu – expoziție de documente 03–15.11.2017 

 

187 Educaţie 
culturală 

4–7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47.  

Povestea mea preferată – atelier de lectură. Au 
participat elevii clasei I A de la Colegiul Național 
„Costache Negri”, prof. Gina Trotușanu. 
 

06.11.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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48.  
Minunea de a fi tolerant –Au participat elevii 
cls. a V-a, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”,  prof. 
Ștefania Sandu și prof. Silvia Banea 

08.11.2017 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49.  

Sărbătoare Creștină versus Sărbătoarea Cărții 
– dezbatere. Au participat elevii clasei a VIII-a D 
de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” , 
prof. Rodica Toader 

09.11.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

50.  
Cartea - o binecuvântare – elevii clasei  a V-a de 
la  Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Camelia 
Butnărașu 

10.11.2017 44 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

51.  
Biblioteca V.A. Urechia – 127 de ani de 
existență – expoziție cu documente  

06–30.11.2017 

 

205 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52.  
Psihologie – cărți pentru suflet – expoziție cu  
noutăți 

15-30.11.2017 184 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

53.  
Noutățile lui Brumar – literatură universală – 
expoziție de documente 

15-30.11.2017 182 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

54.  
Toleranța se învață – expoziție cu citate,  afișe… 13-20.11.2017 186 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

55.  

Orașul meu – micul meu Univers – expoziție cu 
desene realizate de elevii clasei I A de la Colegiul 
Național „Costache Negri” 

15-30.11.2017 184 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

56.  
Cartea lui Julien – activitate organizată de elevii 
clasei a VI-a Liceul Teoretic „Emil Racoviță”. 

22.11.2017 45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Prof. Ștefania Sandu și Gina Mocanu 

57.  
Liviu Rebreanu – expoziție de documente 27–30.11.2017 181 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

58.  

Sfântul Apostol Andrei sărbătorit în lumea 
cărților. Elevii clasei a V-a Șc. Constantin Gh. 
Marinescu. Prof R. Toader și C. Cazacu 

28.11.2017 43 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

59.  
Sfântul Apostol Andrei – expoziție cu desene 
realizate de elevii clasei a V-a de la Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță” 

28-30.11.2017 184 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

60.  
Reverii de toamnă – recital de poezie prezentat 
de elevii clasei a VIII-a B, Liceul de Artă 
„Dimitrie Cuclin” 

28.11.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

61.  

Băiatul cu pijamale – prezentare carte. Elevii 
clasei a IX-a de la Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță”, prof. Ștefania Sandu și bibliotecar 
Gina Mocanu 

29.11.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

62.  
Dulceață pentru suflet – gânduri, citate. Elevii 
Liceului Teoretic „Emil Racoviță” 

20-30.11.2017 181 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
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63.  
02 noiembrie: Anton Pann ( n. 1796-1798 - d. 2 
noiembrie 1854) scriitor român: 163 de ani de la 
moarte - expoziție de documente 

01-05.11.2017 

 
207 

Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

64.  
02 noiembrie: George Bernard Shaw (n. 26 iulie 
1856 – d. 2 noiembrie 1950) scriitor irlandez: 67 
de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 205 
Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

65.  

03 noiembrie: Andrė Malraux (n. 3 noiembrie 
1901 – d. 23 noiembrie 1976) scriitor francez: 116 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 211 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66.  

04 noiembrie: Cella Serghi (n. 4 noiembrie S.V. 
22 octombrie 1907 - d. 19 septembrie 1992) 
scriitoare română: 110 ani de la naștere - 
expoziție de documente 

Idem 212 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

67.  

04 noiembrie: Tudor Mușatescu (n. 22 februarie 
1903 – d. 4 noiembrie 1970) scriitor român: 47 de 
ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 209 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

68.  

05 noiembrie: John Fowles (n. 31 martie 1926– 
d. 5 noiembrie 2005) scriitor englez: 12 ani de la 
moarte - expoziție de documente 

Idem 214 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

69.  

05 noiembrie: Adrian Păunescu (n. 20 iulie 1943 
- d. 5 noiembrie 2010) poet român: 7 ani de la 
moarte - expoziție de documente 

Idem 218 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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70.  

06 noiembrie: Aurel Vlaicu (n.06/19 noiembrie 
1882 – d. 31 august/13 septembrie 1913) pilot 
român: 135 de ani de la naștere - expoziție de 
documente 

06-12.11.2017 
 

222 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

71.  

06 noiembrie: Alexandru Mitru (n. 6 noiembrie 
1914 - d. 19 decembrie 1989) scriitor român: 103 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 
 

203 

Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 

72.  

07 noiembrie: Albert Camus (n. 7 noiembrie 
1913 – d. 4 ianuarie 1960) scriitor francez: 104 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 
 

215 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

73.  

09 noiembrie: Ziua Internațională de Luptă 
împotriva Fascismului și Antisemitismului - 
expoziție de documente 

Idem 

 

 

222 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

74.  

09 noiembrie: Ivan Sergheievici Turgheniev ( n. 
28 octombrie/9 noiembrie 1818 - d. 22 august/3 
septembrie 1883) scriitor rus: 199 de ani de la 
naștere - expoziție de documente 

 

Idem 
212 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

75.  

10 noiembrie: Neil Richard Gaiman (n. 10 
noiembrie 1960) scriitor englez: 57 de ani de la 
naștere - expoziție de documente 

 

Idem 
209 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

76.  

10 noiembrie: Ken Kessey (n. 17 septembrie 
1935 - d. 10 noiembrie 2001) scriitor american: 
16 ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 214 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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77.  

10 noiembrie: Școala Gimnazială ,,Grigore 
Moisil” : ,,Peisaj de toamnă” - expoziție de 
desene 

Idem 218 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

78.  

11 noiembrie: Feodor Mihailovici Dostoievski 
(n. 30 octombrie/11noiembrie 1821 – d. 9 
februarie 1821) scriitor rus: 196 de ani de la 
naștere - expoziție de documente 

Idem 

 

 

222 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

79.  

13 noiembrie: Constantin C. Giurescu (n. 13/26 
octombrie 1901 - d. 13 noiembrie 1977) istoric 
român: 40 de ani de la moarte - expoziție de 
documente 

 
13-19.11.2017 

212 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

80.  

14 noiembrie: Constantin Chiriță (n. 12 martie 
1925 - d. 14 noiembrie 1991) scriitor român: 26 
de ani de la moarte - expoziție de documente 

 

Idem 
212 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

81.  

16 noiembrie: José Saramago (n. 16 noiembrie 
1922 - d. 18 iunie 2010) scriitor portughez: 95 de 
ani de la naștere - expoziție de documente 

 

Idem 
209 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

82.  

16 noiembrie: Andrei Mureșanu (n. 16 noiembrie 
1816 – d. 12 octombrie 1863) scriitor român: 201 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 214 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

83.  

16 noiembrie: Școala Gimnazială ,,Grigore 
Moisil” - ,,O lume minunată” – expoziție de 
desene 

Idem 218 

Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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84.  

18 noiembrie: Marcel Proust (n. 10 iulie 1871 – 
d. 18 noiembrie 1922) scriitor francez: 95 de ani 
de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
 

222 

Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

85.  
18 noiembrie: Margaret Eleanor Atwood (n. 18 
noiembrie 1939) scriitoare canadiană: 78 de ani 
de la naștere - expoziție de documente 

Idem 212 
Educaţie, 

literatură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

86.  
18 noiembrie: Radu Tudoran (n. 8 martie 1910 - 
d. 18 noiembrie 1992) scriitor român: 25 de ani 
de la moarte - expoziție de documente 

Idem 209 
Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

87.  

20 noiembrie: Lev Tolstoi (n.28 august/9 
septembrie 1828 - d. 7 noiembrie/20 noiembrie 
1910) scriitor rus: 107 ani de la moarte - 
expoziție de documente 

20-26.11.2017 214 

Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

88.  
21 noiembrie: Voltaire (n. 21 noiembrie 1694- d. 
30 mai 1778) scriitor francez: 323 de ani de la 
naștere – expoziție de documente  

Idem 218 
Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

89.  

22 noiembrie: George Eliot (n. 22 noiembrie 
1819- d. 22 decembrie 1880) scriitoare engleză: 
198 de ani de la naștere - expoziție de 
documente  

Idem 
 

222 

Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

90.  

22 noiembrie: Vasile Alexandrescu Urechia (n. 
15 februarie 1834 - d. 22 noiembrie 1901) istoric 
român: 116 ani de la moarte - expoziție de 
documente  

Idem 212 

Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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91.  
22 noiembrie: André Guide (n. 22 noiembrie 
1869 – d. 19 februarie 1951) scriitor francez: 148 
de ani de la naștere - expoziție de documente  

Idem 212 
Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

92.  
22 noiembrie: Jack London (n. 12 ianuarie 1876 - 
d. 22 noiembrie 1916) scriitor american: 101 ani 
de la moarte - expoziție de documente  

Idem 209 
Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

93.  
22 noiembrie: Aldous Huxley (n. 16 iulie 1894 – 
d. 22 noiembrie 1963) scriitor britanic: 54 de ani 
de la moarte - expoziție de documente  

Idem 214 
Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

94.  
24 noiembrie: Ion I. C. Brătianu (n. 20 august 
1864 – d. 24 noiembrie 1927) politician român: 
90 de ani de la moarte - expoziție de documente  

Idem 218 
Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

95.  

24 noiembrie: Carlo Collodi (n. 24 noiembrie 
1826 – d. 26 octombrie 1890) scriitor italian: 191 
de ani de la naștere - expoziție de documente  

Idem 
 

222 

Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

96.  

24 noiembrie: Alexandru A. Macedonski (n. 14 
martie 1854 - d. 24 noiembrie 1920) scriitor 
român: 97 de ani de la moarte - expoziție de 
documente  

Idem 212 

Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani 

 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

97.  

25 noiembrie: Henri Coandă (n. 7 iunie 1886 – 
d. 24/25 noiembrie 1972) savant român: 45 de ani 
de la moarte- expoziție de documente  
 

Idem 209 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Preșcolari, 
cadre didactice, 
bibliotecari 

Idem 
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98.  

25 noiembrie: Grigore Alexandrescu ((n. 22 
februarie 1810 - d. 25 noiembrie 1885) scriitor 
român: 132 de ani de la moarte - expoziție de 
documente  

 

Idem 
214 

Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

99.  

27 noiembrie: Victor Eftimiu (24 ianuarie 1889 – 
d. 27 noiembrie 1972) scriitor român: 45 de ani 
de la moarte - expoziție de documente  

27-30.11.2017 212 
Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

100. 
27 noiembrie: Petre Ispirescu (n. ianuarie 1830 – 
d. 21/27noiembrie 1972) scriitor român: 130 de 
ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 209 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

101. 
27 noiembrie: Vasile Voiculescu (n. 27 noiembrie 
1884 – d. 26 aprilie 1963) scriitor român: 133 de 
ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 214 
Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

102. 
27 noiembrie: Liviu Rebreanu (n. 27 noiembrie 
1885 - d.1 septembrie 1944) scriitor român: 132 
de ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 218 
Educaţie, 
cultură  

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

103. 

27 noiembrie: Nicolae Manolescu (n. 27 
noiembrie 1939) istoric român: 78 de ani de la 
naștere - expoziție de documente 

Idem 
 

222 

Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

104. 

27 noiembrie: Nicolae Iorga (n. 5 iunie 1871- d. 
27 noiembrie 1940) istoric român: 77 de ani de la 
moarte - expoziție de documente 
 

Idem 212 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

idem 
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Data 
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105. 

29 noiembrie: Nicolae Bălcescu (n. 29 iunie 
1819 – d. 29 noiembrie 1852) istoric român: 165 
de ani de la moarte - expoziție de documente 
 

Idem 212 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
meșteri populari 

Idem 

106. 
29 noiembrie: Școala Gimnazială ,,Ludovic 
Cozma” - ,,La mulți ani, România”! - expoziție 
de desene 

Idem 209 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

107. 
30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei – patronul 
spiritual al orașului Galați - expoziție de 
documente 

Idem 214 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

108. 
30 noiembrie: Mark Twain (n. 30 noiembrie 
1835 – d. 21 aprilie 1910) scriitor american: 182 
de ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 218 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

109. 

30 noiembrie: Oscar Wilde (n. 16 octombrie 
1854 – d. 30 noiembrie 1900) scriitor irlandez: 
117 ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 
 

222 

Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

110. 

Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” - cls. a V-a, 
a VI-a și a VII-a: ,,Toamna în lirica românească” 
- activitate 

01.11.2017 55 Educaţie, 
cultură, 
recreere 

sub 14 ani 

 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

111. 
Colegiul Tehnic ,,Radu Negru” - cls. a IX -a A: 
,,Figuri feminine în literatura română” - 
activitate 

01.11.2017 32 
Educaţie, 
cultură, 
recreere 

 
14-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

112. 
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 
,,Dumitru Moțoc”: ,,În labirintul literar al 

08.11.2017 34 Educaţie, 
cultură, 

14-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 

Idem 
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bibliotecii” - activitate recreere bibliotecari 

113. 
Școala Gimnazială ,,Sf. Grigore Teologul” - cls a 
V-a A: ,,Respectăm regulile de circulație 
rutieră?” - activitate 

09.11.2017 33 
Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

114. 

Școala Gimnazială nr. 1 Rediu: ,,Povești cu tâlc” 
- activitate 

10.11.2017 37 
Educaţie, 
cultură, 
recreere 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

115. 

Școala Gimnazială ,,Unirea” Braniștea / Școala 
Gimnazială ,,Gheorghe Munteanu” Galați : 
,,Măiestria tradițiilor și obiceiurilor populare” - 
activitate 

15.11.2017 63 Educaţie, 
cultură, 
recreere 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
meșteri 
populari, 
parteneri 
proiect, 
bibliotecari 

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

- Pagina: 
www.bvau.ro 

- Cotidianul local 
,,Viața Liberă” 

116. 

Școala Gimnazială nr. 1 Șendreni / Școala 
Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Galați : 
,,Promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare 
din județul Galați” - activitate 

22.11.2017 62 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari, 
meșteri 
populari, 

- Pagina de 
Facebook: 
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.2 Paul Paltanea 
Galati 
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parteneri proiect - Pagina: 
www.bvau.ro 

- Cotidianul local 
,,Viața Liberă” 

117. 

Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 
,,Dumitru Moțoc”: ,,Cartea, comoară pentru 
suflet” - activitate 

23.11.2017 34 
Educaţie, 
cultură, 
recreere 

 

14-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

118. 

Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu” - cls. a X-a B: 
,,Început de centenar” - activitate 27.11.2017 36 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

 

14-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

119. 

Școala Gimnazială ,,Sf. Grigore Teologul” - ,,Să 
nu fim victimele consumului de tutun” - activitate 27.11.2017 35 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

120. 

Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade” - ,,Rătăciți pe 
Ulița Sadoveniană” - activitate 27.11.2017 44 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

14-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

121. 

Liceul Teoretic ,,Emil Racoviță” - cls. a X-a D - 
,,Cu lectura explorăm și luna” - activitate 28.11.2017 37 

Educaţie, 
cultură, 
recreere 

14-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 
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Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

122. 

Orientare în carieră a adolescenților. De vorbă 
cu psihologul – dezbatere 
 
 

07.11.2017 18 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

123. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii - 4 miniexpozitii 
 

01-30.11.2017 451 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 
 

124. 
Expozitie de bază: hărți geografice permanentă 553 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

125. 

Campania de promovare a serviciilor de 
bibliotecă De ce să vin la bibliotecă?  
Campania s-a derulat între orele 13.30 – 14.30, 
în gara CFR Călători Galați, parter 
Public țintă: elevi și studenți navetiști, călători. 
Bibliotecarii au împărțit fluturașii de promovare, 
25 fluturași/ zi 

06–09.11.2017 351 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

126. 

Centenarul Marii Uniri - 1918-2018 
Scriitori români combatanți în Primul Război 
Mondial - Proiect cultural-educativ în parteneriat 
cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

253 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
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127. 

Universul cunoașterii în lecturile copilăriei  
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 
 
 

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

151 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

Locații externe 

128. 

Participare în Comisia de acordare a titlului de 
doctor în Științele Comunicării 
Directorul/Managerul Bibliotecii „V.A. Urechia” 
prof. dr. Zanfir Ilie a făcut parte din Comisia de 
acordare a titlului de doctor în Științele 
Comunicării, în calitate de referent oficial, pentru 
susținerea lucrării „Presa ca factor potențial în 
medierea Dialogului Social” a doamnei: Camelia 
Mădălina Manolescu, conducător științific prof. 
univ. dr. habil.: Victor Moraru, președintele 
Consiliului științific specializat: academician 
Alexandru Roșca 
Loc de desfășurare: Chișinău, Rep. Moldova 

30.11.2017 1 Educaţie, 
cultură 

- 
 

Manager Idem 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 128 (50 manifestări, 78 
expoziții)  

Nr. total participanţi =  22.557 
Nr. vizite =  74.464 

 
 
 



Anexa nr. 5 

222 

 
Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna decembrie 2017 

 
 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1.  

Dimineți de lectură – proiect educațional pentru 
copii. Au participat elevii Liceului Teoretic 
„Dunărea”, coordonați de Dir. adj. prof. Piticari 
Ramona, Prof. Crăciunescu Georgiana, Prof. 
Petrea Cosmina și Bibliotecar Ariton Lica 
 

08.12.2017 32 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

2.  
Clubul de șah „Axis Libri” - deschiderea oficială. 
Instructor, Adrian Smărăndoiu.  
 

06.12.2017 27 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

3.  
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 
 

13.12.2017 24 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4.  

Dimineți de lectură - proiect educațional pentru 
copii. Au participat elevii Școlii Gimnaziale „Sf. 
Împărați”, coordonați de director prof. Cristea 
Elena-Laura, prof. înv. primar Damian Georgeta 
și bibliotecar Patron Mariana  

14.12.2017 43 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

5.  
Am venit să colindăm Biblioteca! - colinde 
susținute de elevii Liceului Teoretic „Dunărea”, 
coord. de Director prof. Moțoc Lucica, bibliotecar 

18.12.2017 107 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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în mass-media și 
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Ariton Lica și elevii Școlii Gimnaziale „Cuvioasa 
Parascheva”, Smârdan, coordonați de prof Dr. 
Botezatu-Iancu Elena 

părinți, bunici 

6.  
Din datinile românilor – moment artistic susținut 
de elevii Școlii Gimnaziale „Sf. Împărați”, 
coordonați de Director prof. Cristea Elena-Laura 

19.12.2017 78 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

7.  
Tradiții și obiceiuri străbune – moment artistic 
susținut de elevii Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, 
Berești 

20.12.2017 54 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

8.  

Tradiții și obiceiuri străbune – moment artistic 
susținut de elevii Șc. Gimn. nr. 29, coordonați de 
prof. Sevastre Andreea și prof. Andronache 
Mădălina; elevii Șc. Gimn. nr. 18, coordonați de 
prof. înv. primar Chirac Maria Alis și prof. înv. 
primar Constandache Ionica și elevii Școlii Gimn. 
„Lascăr Catargiu” Schela, coordonați de prof. înv. 
primar Tcacenco Cristina și prof. înv. primar 
Gîrleanu Ramona.  

21.12.2017 102 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi 

idem 

9.  

Cărțile culorilor – expoziție de carte-obiect, 
realizate de membrii Clubului de pictură de la 
Palatul Copiilor, coordonați de prof. Brumar 
Mihaela 

04 – 15.12.2017 511 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

10.  

Tradiții strămoșești – expoziție de desene, măști, 
felicitări și obiecte tradiționale, realizate de elevii 
instituțiilor de învățământ din Galați și din județ 

18.12-

10.01.2017 

698 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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11.  

Gânduri pentru Moș Crăciun – expoziție de 
creații literare a elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 43 
„Dan Barbilian”, coordonați de prof. Dir. adj. 
Epure Florentina-Cristina 

18.12-10.01 401 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

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

12.  

Moșul drag, la noi în prag – expoziție concurs de 
desene, colaje, machete, realizate de preșcolarii de 
la grădinițele partenere în proiect, coordonator 
Grădinița „Tedi” 

18.12-10.01 514 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari, 
elevi 

idem 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

13.  
Ziua Naţională a României – expoziţie de 
documente 

01-07.12.2017 653  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

14.  
Ziua Constituţiei Române - expoziţie de 
documente 

07– 10.12.2017 556  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

15.  
Drepturile Omului - expoziţie de documente 10-20.12.2017 890  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

16.  
Obiceiuri şi tradiţii româneşti - expoziţie de 
documente 

20-30.12.2017 1132  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

17.  
Balul Voluntarilor „Vestitorii fericirii – bal 
feeric” 

15.12.2017 54 Educație, 
voluntariat 

Peste 14 
ani 

Voluntarii 
Bibliotecii 

Idem 

18.  

Premierea atelierelor de inițiere în programare 
pentru copii și adolescenți „CoderBVAU”. 
Aceste ateliere au fost realizate de voluntari - 
studenți și practicieni în domeniul IT - Răzvan 

17.12.2017 33 Educație, 
voluntariat 

10-14 ani Elevi, voluntari Idem 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Adrian Tudoran, Violeta Domnițanu, Alexandra 
Voinea și Dănuț Domnițanu, sub îndrumarea 
specialiștilor din Bibliotecă 

19.  
Colinde – au participat elevii: Liceului Teoretic 
„Paul Bujor” Berești, Șc. Gimn. nr. 18 și copiii de 
la Compartimentul Case nr. 1 - DGASPC 

18.12.2017 95  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

20.  

Kálanta – moment artistic - un grup de copii de 
la Comunitatea Elenă din Galați au colindat în 
jurul bradului la Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” 

19.12.2017 25 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

 
Sala de Lectură+Secția Multimedia 

21.  

Minunate sărbători vin cu liniște și dor, expoziție 
de documente multimedia, organizată la mezanin 

1-31.12.2017 204 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB  
 

22.  

Constantin Noica, filosof, poet, eseist, publicist și 
scriitor român – 30 de ani de la moarte (12 iul. 
1909-4 dec. 1987), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

04-11.12.2017 154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB 

23.  

Constituția României – pagini de istorie - 8 dec. 
Ziua Constituției României, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

04-11.12.2017 157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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participante 

Ecoul manifestării 
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24.  

Culoare și simbol, expoziție cu lucrări de pictură 
pe sticlă, executate de copii în cadrul clubului de 
pictură „Școala de Artă Leonardo”, coordonați de 
profesor Miruna Drăgușin, în sala „M. Eminescu” 

05.12.2017-
07.01.2018 

154 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

25.  

Virgil N. Madgearu, doctor în științe economice, 
deputat și ministru în mai multe guverne – 130 de 
ani de la naștere, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

11-18.12.2017 159 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

26.  

Simion Mehedinți, prozator și geograf român, 
membru titular al Academiei Române – 55 de ani 
de la moarte, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

11-18.12.2017 135 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

27.  

Gustave Eiffel, inginer francez – 185 de ani de la 
naștere (15 dec. 1832 – 27 dec. 1923), expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

11-18.12.2017 152 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

28.  
Sărbători tradiționale de Crăciun și Anul Nou - 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

19.12.2017-
04.01.2018 

142 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

29.  

Tudor Vianu, estetician, istoric și critic literar – 
120 de ani de la naștere (27 dec. 1897 – 21 mai 
1964), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectura ”Mihai 

19.12.2017-
12.01.2018 

137 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 
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Eminescu” 

30.  
Personalitatea săptămânii – Jeff Bridges 
(04.12.1949) – actor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

04-10.12.2017 94 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

31.  

Personalitatea săptămânii – Frank Sinatra 
(12.12.1915 - 14.05.1998) – actor - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

11-17.12.2017 93 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

32.  

Personalitatea săptămânii – Stela Popescu 

(21.12.1935 - 23.11.2017) – actriță – fişă  

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 

multimedia 

18-24.12.2017 89 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

33.  

Personalitatea săptămânii - Sienna Miller 

(28.12.1981) – actriță – fişă biobibliografică de 

prezentare, expusă în sala multimedia 

 

25-31.12.2017 98 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

34.  

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 

Administrație 

 

04.12.2017     41 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

35.  

Vernisajul expoziției cu lucrări de pictură pe sticlă 

„Culoare și simbol”. Lucrările au fost executate 

de copii în cadrul clubului de pictură „Școala de 

05.11.2017 107 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, 
scriitori, alte 
categorii 

Idem 
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Artă Leonardo”, coordonați de profesor Miruna 

Drăgușin 

36.  
Colocviul Constructorilor de Nave, ed. a 62-a 
 
 

06.12.2017 83 Inginerie și 
construcții 
navale 

Peste 25 Ingineri, 
profesori, 
navalisti 

Idem 

37.  

Salonul Literar „Axis Libri” - Ediție specială 
organizată în colaborare cu Teatrul Dramatic 
„Fani Tardini”. În cadrul acestui eveniment 
regizorul și scenaristul de teatru și film Alexa 
VISARION a lansat cartea „Împotriva uitării” 
apărută la Editura Ideea Europeană în anul 2017 

07.12.2017 105 Educaţie, 
cultură 

 Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

38.  
Consiliul științific al Bibliotecii 19.12.2017 31 Cultură - Membrii 

consiliului 
Idem 

39.  
Vizită și vizionare colectivă elevii din cadrul 
Școali Gimnaziale nr.31 „Gheorghe Munteanu" 

20.12.2017 25 Educaţie, 
cultură 

8-11 ani Elevi, profesori Idem 

 
Secția Colecții Speciale 

40.  

Bijuterii arhitecturale din vechiul Galați : 

Expoziție de cărți poștale și fotografii din 

colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia” 

29.11–

03.01.2018 

550 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
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41.  

Mândri că suntem români – activitate realizată 

de elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială 

„Constantin Gh. Marinescu”, prof. Camelia 

Cazacu și prof. Rodica Toader 

04.12.2017 35 Educaţie 
culturală 

4-7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.faceboo
k.com/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

42.  

Iepurașii la bibliotecă de Moș Nicolae – atelier 

de creație. Preșcolarii de la Grădinița „Step by 

Step”, coordonați de prof. Iuliana Buruiană. 

 

05.12.2017 47 Educaţie 
culturală 

8–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

43.  
Crăciun în file de poveste – activitate organizată 

de elevii Liceului Teoretic„ Emil Racoviță” 

18.12.2017 35 Educaţie 
culturală 

4–7 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

44.  

Domn, Domn să-nălțăm – colinde. Au participat 

elevii clasei I C de la Școala Gimnazială „Ștefan 

cel Mare”, prof. Mihaela Boșneagă. 

19.12.2017 45 Educaţie 
culturală 

4–12 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

45.  

Crăciun file de poveste- colinde. Au participat 

elevii clasei a V-a de la Liceul Teoretic „Emil 

Racoviță”, prof. Ștefania Sandu 

19.12.2017 33 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

46.  

Dă mai departe bucuria ta – atelier de creație. 

Au participat elevi de la Liceul Teoretic „Emil 

Racoviță”, prof. psiholog Silvia Banea 

20.12.2017 41 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47.  

Magia Crăciunului – atelier de creație având ca 

temă coronița de Advent. Au participat elevii 

clasei a VII-a de la Liceul Teoretic „Emil 

16.12.2017 47 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Racoviță”, prof. Geanina Gheorghiu. 

48.  

Crăciunul altfel – datini și obiceiuri de iarnă 

mai puțin cunoscute. Au prezentat elevii clasei a 

IX-a A de la Liceul de Marină, prof. Roxana 

Cârcotă. 

20.12.2017 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49.  

Am plecat să colindăm. Au participat elevii 

clasei I A de la Colegiul Național „Costache 

Negri”, prof. Gina Trotușanu 

21.12.2017 45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

50.  

Deschide ușa creștine – colinde. Au participat 

elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială „Sf. 

Gheorghe” din localitatea Cuca, prof. Olivia 

Marian. 

21.12.2017 33 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

51.  
La mulți ani România! – expoziție. Elevii clasei 

a-II-a B de la Școala Gimnazială nr. 3. 

04-15.12.2017 181 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

52.  

1 Decembrie – Ziua Națională a României – 

expoziție cu desene realizate de elevii clasei a V-a 

de la Școala Gimnazială „Constantin Gh. 

Marinescu” 

 

04-15.12.2017 182 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

53.  
Ghetuța lui Moș Nicolae – expoziție cu lucrări 

realizate de Preșcolarii de la Grădinița Step by 

05-12.12.2017 187 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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step, coordonați de prof. Iuliana Buruiană 

54.  
Poveste de Crăciun – expoziție cu documente 

din colecțiile bibliotecii 

11-27.12.2017 194 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

55.  
Cezar Petrescu – 125 de ani de la naștere – 

expoziție de documente  

02-08.12.2017 201 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

56.  
11 Decembrie – Ziua Internațională a 

Muntelui – expoziție de documente 

10-20.12.2017 208 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

57.  
Cella Delavrancea – 130 de ani de la naștere – 

expoziție de documente 

15-22.12.2017 211 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

58.  
Tudor Vianu – 120 de ani de la naștere – 

expoziție de documente 

22-29.12.2017 206 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

59.  
Isaac Newton – 375 de ani de la naștere – 

expoziție de documente 

20-29.12.2017 215 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

60.  
Ion Creangă – expoziție de documente 

 

27-30.12.2017 187 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

61.  

01 decembrie: Școala Gimnazială nr. 19 

,,Ludovic Cosma” - clasa a II- a: La mulți ani, 

România! - expoziție de desene 

01-10.12.2017 

 
207 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
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62.  
01 decembrie: Cezar Petrescu (n. 1 decembrie 

1892 - d. 9 martie 1961/1962) prozator român: 

125 de ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 204 Educaţie,  

literatură 

Peste 10 

ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

63.  

03 decembrie: Joseph Conrad ( n. 3 decembrie 
1857 - d. 3 august 1924) romancier englez:  
160 de ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 208 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

64.  

05 decembrie: Alexandre Dumas (n. 24 iulie 

1802 – d. 5 decembrie 1870) scriitor francez: 147 

de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 211 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

65.  

05 decembrie: Zaharia Stancu (n. 5 octombrie 

1902 – d. 5 decembrie 1974) scriitor român: 43 de 

ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 219 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Vizitatori Idem 

66.  

06 decembrie: Anthony Trollope (n. 24 aprilie 

1815 – d. 6 decembrie 1882) prozator englez: 135 

de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 215 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

67.  

06 decembrie: Marin Sorescu (n. 29 februarie 

1936 – d. 6 decembrie 1996) scriitor român: 21 de 

ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 207 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

68.  

08 decembrie: ,, Ziua Constituției Române” - 

expoziție de documente 
Idem 204 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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69.  

08 decembrie: Hortensia Papadat-Bengescu (n. 8 

decembrie 1876 – d. 5 martie 1955) scriitoare 

română: 141 de ani de la naștere - expoziție de 

documente 

Idem 208 Educaţie, 

cultură 

Peste 14 

ani 

Toate 
categoriile  

Idem 

70.  

10 decembrie: ,,Ziua Internațională a 

Drepturilor Omului” - expoziție de documente 
Idem 211 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

71.  

12 decembrie: Gustave Flaubert (n. 12 

decembrie 1821 – d. 8 mai 1880) romancier 

francez: 196 de ani de la naștere - expoziție de 

documente 

11-17.12.2017 

 

219 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

72.  

13 decembrie: Grigore Băjenaru (n. 13 

decembrie 1907 – 5 februarie 1986) scriitor 

român: 110 ani de la naștere - expoziție de 

documente 

 

Idem 

215 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

73.  

13 decembrie: Nichita Stănescu (n. 31 martie 

1933 – d. 13 decembrie 1983) scriitor român: 34 

de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 207 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

74.  

14 decembrie: Ioan Alexandru Brătescu-Voinești 

(n. 1 ianuarie 1868 – d. 14 decembrie 1946) 

prozator român: 71 de ani de la moarte - expoziție 

de documente 

Idem 204 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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75.  

15 decembrie: Cella Delavrancea (n. 15 

decembrie 1887 – d. 9 august 1991) prozatoare 

română: 130 de ani de la naștere - expoziție de 

documente 

Idem 208 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

76.  

16 decembrie: Alphonse Daudet (n. 13 mai 1840 

– d. 16 decembrie 1897) scriitor francez: 120 de 

ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 

 

211 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

77.  

16 decembrie: Jane Austen (n. 16 decembrie 

1775 – d. 18 iulie 1817) scriitoare engleză: 242 de 

ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 

 

219 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

78.  

19 decembrie: Arthur C. Clarke (n. 16 decembrie 

1917 – d. 19 martie 2008) scriitor britanic: 100 de 

ani de la naștere - expoziție de documente 

 

Idem 215 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

79.  

20 decembrie: John Steinbeck (n. 27 februarie 

1902 – d. 20 decembrie 1968) scriitor american: 

49 de ani de la moarte - expoziție de documente 

18-24.12.2017 207 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

80.  

21 decembrie: F. Scott Fitzgerald (n. 24 

septembrie 1896 - d. 21 decembrie 1940) scriitor 

american: 77 de ani de la moarte - expoziție de 

documente 

Idem 204 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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81.  

22 decembrie: George Eliot (n. 22 noiembrie 

1819 – d. 22 decembrie 1880) scriitoare engleză: 

137 de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 208 Educaţie, 

cultură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

82.  

22 decembrie: Nicolae Labiș (n. 2 decembrie 

1935 – d. 22 decembrie 1956) poet român: 61 de 

ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 211 Educaţie, 

cultură, 

literatură 

Fără 

limită de 

vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

83.  

24 decembrie: Haralamb Zincă (n. 4 iulie 1923 – 

d. 24 decembrie 2008) scriitor român: 9 ani de la 

moarte - expoziție de documente 

Idem 219 Educaţie, 

literatură 

Fără 

limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

84.  
25 decembrie: Sărbătoarea Crăciunului la 

români - expoziție de documente 
25–31.12.2017 215 Educaţie,  

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

85.  

26 decembrie: Henry Miller (n. 26 decembrie 

1891 – d. 7 iunie 1980) scriitor american: 126 de 

ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 207 Educaţie, 

cultură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

86.  

27 decembrie: Tudor Vianu (n. 27 decembrie 

1897 – d. 21 mai 1964) istoric român: 120 de ani 

de la naștere - expoziție de documente 

Idem 207 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

87.  

28 decembrie: Theodore Dreiser (n. 27 august 

1871 – d. 28 decembrie 1891) scriitor american: 

126 de ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 204 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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88.  

29 decembrie: Elisabeta a României pseudonim 

literar - Carmen Sylva (n. 29 decembrie 1843 – d. 

18 februarie 1916) scriitoare: 174 de ani de la 

naștere - expoziție de documente 

Idem 208 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

89.  

31 decembrie: Ion Creangă (n. 1 martie 1837 – 

d. 31 decembrie 1889) scriitor român: 128 de ani 

de la moarte - expoziție de documente 

Idem 211 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

90.  
Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade”: clasa a V-a - 

,,Marea Unire în literatura română” - activitate 
04.12.2017 37 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

91.  

Școala Gimnazială nr. 1 Fântânele / Școala 

Gimnazială ,,Grigore Moisil” Galați: 

,,Promovarea tradițiilor și obiceurilor populare 

din județul Galați” - activitate 

06.12.2017 64 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

92.  

Școala Gimnazială nr. 33: clasa a VI-a A - 

,,Nicolae Labiș – Buzduganul unei generații” - 

activitate 

12.12.2017 36 Educaţie, 

literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

93.  

Școala Gimnazială ,,Sf. Trei Ierarhi” Hanu 

Conachi / Școala Gimnazială ,,Sf. Grigorie 

Teologul” Galați: ,,Promovarea tradițiilor și 

obiceiurilor populare din județul Galați” - 

activitate 

13.12.2017 61 Educaţie, 

literatură 

Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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94.  

Școala Gimnazială ,,Miron Costin”: clasa a V-a - 

,,Colindăm printre nămeți, colindăm printre 

poeți”! - activitate 

14.12.2017 33 Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani 

 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

95.  
Școala Gimnazială nr. 1 Șendreni: ,,Primiți 

colindul?” - activitate 
19.12.23017 32 Educaţie, 

cultură 
sub 14 ani Preșcolari, 

cadre didactice, 
bibliotecari 

Idem 

96.  

Proiectul cultural-educaţional interjudeţean 

,,Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare 

din judeţul Galaţi” - activitate de închidere a 

proiectului 

20.12.2017 157 Educaţie, 
cultură 

sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

Idem 

97.  

Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 

,,Dumitru Moţoc”: ,,Colindători la bibliotecă”! - 

activitate 

20.12.2017 43 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecari, 
voluntari 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

98.  
Ziua Internațională a Persoanelor cu 
Dizabilități – expoziție de documente 
 

05.12.2017 62 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
 

 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

99.  
Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii - 4 miniexpozitii 

01-31.12.2017 451 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
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Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

 ationGalati 
 

100. 
Expozitie de bază: hărți geografice permanentă 553 Educaţie, 

cultură 
 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

101. 

Tradiţii la români – expoziţie măşti, desene, 
felicitări etc.  
Colaboratori: elevi și cadre didactice de la 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

16.12.2017–
10.01.2018 

252 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

102. 

Centenarul Marii Uniri - 1918-2018 
Scriitori români combatanți în Primul Război 
Mondial - Proiect cultural-educativ în parteneriat 
cu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

253 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

103. 
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei  
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

151 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

104. 

Filiala nr. 4 Grigore Vieru” te invită la lectură!  
Proiect de promovare a 
serviciilor de bibliotecă în rândul elevilor şi 
studenţilor navetişti, călătorilor 

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

75 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 104 (41 manifestări, 63 
expoziții)  

Nr. total participanţi =  19.457 
Nr. vizite =  60.615 
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Listă programe-proiecte realizate în anul 2017 
 

Nr. 
crt. 

Denumire program Proiecte propuse 

1. Brandul cultural 
„Axis Libri” - 
Salonul literar „Axis 
Libri” 
 
18 ediții 
67 cărți lansate 
60 scriitori prezentați 

16 martie 2017 – În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 2 (doi) autori care au lansat 2 (două) cărţi: 
„Testis”, autor Theodor PARAPIRU și „Viața mitropolitului Antim Ivireanul”, autor episcopul Melchisedec 
ȘTEFĂNESCU, lucrare îngrijită de ÎPS dr. Casian CRĂCIUN, Arhiepiscopul „Dunării de Jos” și pr. Eugen DRĂGOI și 
prezentată de pr. Eugen DRĂGOI.  

23 martie 2017 - În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 3 (trei) autori care au lansat 3 (trei) cărţi: 
„Bucătăreasa și prezumția de nevinovăție. Vol. 2: Torna, torna, fratre!”, autor Grigore POSTELNICU; „Până unde 
aruncă undița sufletul?”, autor Valeriu VALEGVI; „Ceremonii în travesti”, autor Gheorghe GURĂU. 

30 martie 2017 - În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 3 (trei) autori care au lansat 3 (trei) cărţi: „Țara de 
sub Picior”, autor Victor CILINCĂ; „Misterele Galaților: Povestiri aproape adevărate”, autor Violeta IONESCU și 
„Antihistorii de Galați”, autor Tudose TATU. 

6 aprilie 2017 - În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 3 (trei) autori care au lansat 3 (trei) cărţi: 
„Bestiarium vocabulum”, autor Gabriel GHERBĂLUȚĂ; „Am auzit un evreu irlandez”, autor Gerry McDONNELL, 
traducător Petru IAMANDI și „Sufletul neamului nostru: Calități bune și defecte”, autor C. RĂDULESCU-MOTRU, 
ediție îngrijită și prezentată de Ionel NECULA. 

13 aprilie 2017 -  În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 2 (doi) autori care au lansat 3 (trei) cărţi: „Geniul 
inimii”, autor Aura CHRISTI; „În oglinzile lui Victor Teleucă” și „Fragmente despre Eminescu”, autor Theodor 
CODREANU. 
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  20 aprilie 2017 - În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 5 (cinci) autori care au lansat 7 (șapte) cărţi: 
„Taină săgetând rubin”, autor Valentina BALABAN; „Cronicile pricopsitului” și „Cercul s-a închis”, autor Jenică 
CHIRIAC; „Agonia fericirii”, autor Violeta CRAIU; „Poezia mai caută cuib”, autor Ela MAYS; „Dincolo de patul 
armei: Diribau” și „Acasă, la Mărtinești”, autor Vergil MATEI.  

27 aprilie 2017 -  În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 3 (trei) autori care au lansat 4 (patru) cărţi: 
„Singur împotriva oceanului”, autor Constantin COSTACHE; „În dialog cu al treilea”, autor Leonard MATEI; „Caietul 
roșu” și „Desaparecida”, autor Camelia Iuliana RADU.  

4 mai 2017 -  În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 4 (patru) autori care au lansat 6 (șase) cărţi: „Cînd 
universul cade” și „Cartierul viselor”, autor Alexandrina VLAS; „Careul de ași ai însingurării”, autor Ioan TODERIȚĂ; 
„Magia pietrei” și „Cartea copilăriei”, autor Petru TODORAN. Pe lângă acestea se va lansa și nr. 2 al Revistei „Armonii 
de toamnă” a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. 

7 octombrie – -Se deschide ediţia de toamnă-iarnă a Salonului Literar „Axis Libri“. În cadrul evenimentului au fost 
prezenţi 3 (trei) autori cu numai puţin de 5 (cinci) lucrări lansate: „Eu și Dunărea”, „Vocile Dunării” și „Cronicar la 
Dunărea de Jos” ale scriitoarei Cezarina Adamescu; „Poemele inimii”, autor Georgiana Necula; „Blocați în labirint”, 
autor George Simion. 

12 octombrie 2017 - În cadrul Salonului literar Axis Libri au fost invitaţi 3 (trei) autori care au lansat 4 (patru) cărţi: 
„Teodor Al. Munteanu. Restitutio” și „Smulți de Covurlui”, autor Livia CIUPERCĂ; „La margine de meditație”, autor 
Corina MATEI GHERMAN; „Secretele magnoliei”, autor Violeta Daniela MÎNDRU. 

19 octombrie 2017 – la această întâlnire din cadrul Salonului Literar „Axis Libri“ au fost prezenţi 5 (cinci) autori care 
au lansat 5 (cinci) volume: „Note de lector”, autor Dumitru ANGHEL; „Gherghina”, autor Jenică CHIRIAC; „Fabule: 
Povețe cu multe fețe”, autor Alexandru ENE; „Câmpia din noi”, autor Tudorița TARNIȚĂ; „Dirijorul de cuvinte”, autor 
Mihai VINTILĂ. 

20 octombrie 2017 – ediție specială a Salonului Literar „Axis Libri“,  jurnalistul și scriitorul român Răsvan POPESCU 
a lansat volumul „Peștele cu aripi”. 
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  26 octombrie 2017 – în cadrul Salonului Literar „Axis Libri“, au fost prezenţi 4 (patru) autori care au lansat 4 (patru) 
cărţi: „Haz...fără necaz”, autor Tănase CARAȘCA; „Frumoasa mea, transpoezia”, autor Ioan GHEORGHIȚĂ; „Cursa 
iubirii”, autor Mirel Marcel PETCU; „Caranfilii”, autor Ștefan ZĂVOIU.  

2 noiembrie 2017 – are loc o nouă ediţie a Salonului Literar „Axis Libri“. La această ediție a avut loc lansarea 
următoarelor cărți: „Chemarea apelor”, autor Lina CODREANU; „Lumea românească în zece prozatori”, autor Theodor 
CODREANU; „Cronici optimiste”, autor Ghiță NAZARE; „Melancolicul”, autor Nelu PĂCURARU. 

9 noiembrie 2017 – are loc o nouă ediţie a Salonului Literar „Axis Libri“. La această ediție a avut loc lansarea 
următoarelor cărți: „Opera lui Mozart”, autor Nicolae MOLDOVAN; „O burtă de râs” și „Cei care se întorc”, traducător 
Petru IAMANDI; „Stelian Preda sau Viețile unui vis: Teatrul”, editor Cornel GALBEN; „Între epigrame și epitafuri”, 
autor Aurelian GHELASE. 

16 noiembrie 2017 – are loc o nouă ediţie a Salonului Literar „Axis Libri“.  La această ediție a avut loc lansarea 
următoarelor cărți: „Sub cerul mut”, autor Tania NICOLESCU; „Metamorfozele sinelui”, autor Eleonora STAMATE; „Be 
It So”, autor Oma STĂNESCU. Tot în cadrul salonului va fi prezentată și Revista „Seniorii tulceni”, director Tania 
NICOLESCU. 

23 noiembrie 2017 - are loc o nouă ediţie a Salonului Literar „Axis Libri“.  La această ediție a avut loc lansarea 
următoarelor cărți: „Alfabetul oglinzilor”, autor Mirela IANUȘ DINGA; „Satul și țăranul român – album de cărți 
poștale”, autor Nicolae STAN. Tot în cadrul salonului, în calitate de editor și îngrijitor al ediției, Ionel Necula va prezenta 
cartea „Fulgurații filosofice și literate” semnată de filosoful, scriitorul şi academicianul Ion Petrovici. 

7 decembrie 2017 - ediție specială a Salonului Literar „Axis Libri“. Regizorul și scenaristul de teatru și film Alexa 
VISARION a lansat cartea „Împotriva uitării” apărută la Editura Ideea Europeană în anul 2017. 
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2. Brandul cultural 
„Axis Libri” - 
Festivalul 
Internațional „Axis 
Libri” 
 
201 evenimente 
117 lansări de carte și 
reviste 
96 scriitori  
52.500 participanți 

14 – 18 iunie 2017 -  Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi - sub patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean, Consiliului Local și Primăriei Municipiului Galaţi a organizat a IX-a ediţie a Festivalului/Târgului 
Internaţional al Cărţii „Axis Libri”, adresat iubitorilor de carte și lectură precum și pentru cititori, unde au fost prezenţi 
96 autori și au fost lansate 117 publicații. 

3. Ziua Culturii 
Naționale 

13 ianuarie 2017 - s-a desfășurat în Sala Teatrului Muzical „Nae Leonard“ Spectacolul omagial dedicat ZILEI 
CULTURII NAŢIONALE - „Eminescu – Ființarea și Rostirea Românească“. Organizatori: Consiliul Județului Galați, 
Consiliul Local și Primăria Galaţi, Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi și Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi 
în colaborare cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”.”. 

15 ianuarie 2017 - Eminescu – Ființarea și Rostirea Românească - Depuneri de flori la Statuia poetului şi prezentarea 
de alocuţiuni ale autorităţilor şi personalităţilor culturale gălăţene (167 de ani de la naşterea poetului). Au participat: 
autorităţi şi personalităţi culturale și spirituale gălăţene, elevi, studenţi, iubitori de cultură gălăţeni, bibliotecari etc. Loc de 
desfăşurare: Parcul „Mihai Eminescu”. Organizatori: Consiliul Local și Primăria Galați, Consiliul Județean Galați, 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Teatrul 
Muzical „Nae Leonard”, Inspectoratul Școlar al Județului Galați și celelalte instituții publice de cultură. 

14 - 30 ianuarie 2017 – au avut loc la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ o serie de manifestări şi expoziţii pentru a 
marca 167 de ani de la nașterea marelui poet naţional Mihai Eminescu, ziua de 15 ianuarie fiind declarată în anul 2010 ca 
fiind Ziua Culturii Naţionale. Manifestările au avut loc atât la Sediul Central al Bibliotecii, la cele trei filiale: Filiala nr. 1 
„Costache Negri“, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea“ şi Filiala nr. 4 „Grigore Vieru“ precum şi la Teatrul Muzical „Nae 
Leonard“. 
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4. Zilele Bibliotecii 
„V.A. Urechia” 

În perioada 6 - 12 noiembrie 2017 s-au desfășurat manifestări culturale, științifice și educative prilejuite de aniversarea a 
127 de ani de existență a Bibliotecii „V.A.Urechia” Galați, ca parte componentă a Programului manifestărilor dedicate 
Serbărilor Galațiului 2017. 

8 noiembrie 2017 – întrunire profesională a ABR (Asociația Bibliotecarilor din România) cu tema Biblioteconomia 

românească în contextul societății contemporane  - manifestare organizată în cadrul Zilelor Bibliotecii 2017. 

10 noiembrie 2017 - Dimineți de lectură – lansare proiect educațional pentru copii - manifestare organizată în cadrul 
Zilelor Bibliotecii 2017. 

12 noiembrie 2017 – Coder BVAU - ateliere de inițiere în programare pentru copii și adolescenți susținute de voluntarii 
bibliotecii - manifestare organizată în cadrul Zilelor Bibliotecii 2017. 

12 noiembrie 2017 - La 127 de ani de la inaugurare - Omagiu fondatorului Vasile Alexandrescu Urechia - Alocuțiuni 
dedicate evenimentului susținute de Zanfir Ilie, directorul Bibliotecii, Cristian Căldăraru, Cătălin Negoiță, Marius Mitrof, 
Theodor Parapiru - manifestare organizată în cadrul Zilelor Bibliotecii 2017. 

5. Noaptea în 
Bibliotecă la Galați 
 
36 evenimente 
6700 participanți 

7 octombrie 2017 - Noaptea în Bibliotecă la Galați, ediția a VII-a – o suită de activități dintre cele mai diverse și 
atractive. 

6. Colocviile 
Constructorilor de 
Nave 

Întruniri lunare organizate în parteneriat cu Asociația Tehnopol Galați și Asociația Inginerilor din România, Filiala Galați; 
întâlnirile au ajuns în 2017 la ediția a 62-a. 

7. Biblioteca Estivală Biblioteca Estivală a funcționat în perioada 15 iunie – 15 septembrie, în Parcul Central Mihai Eminescu  

  Tabăra de creație „Axis Libri” cu trei secțiuni: artă, fotografie, creaţie literară; în cadrul atelierului cu tema: Descoperă-ți 
măiestria mâinilor. Copiii și-au dezvoltat creativitatea confecționând cu dibăcie brățări și alte podoabe din mărgele, pe 
care le-au dăruit mămicilor și bunicilor.  
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  Tabăra de creaţie „Axis Libri” – Secţiunea Pictură. Copiii s-au bucurat de prezenţa doamnei profesor de pictură, Bâzu 
Lenuţa care i-a introdus în tainele artelor plastice şi i-a îndrumat cu multă pasiune şi dăruire. Lucrările au fost premiate de 
Bibliotecă. 

Tabăra de creație „Axis Libri” – Secțiunea Foto. 

8. Cafeneaua Culturală Întâlniri ale tinerilor gălăţeni în cadrul Clubului de vacanţă - Cafeneaua culturală., pe diverse teme de discuții precum: 
şcoala: cum este şi cum am vrea să fie pentru a ne fi de un real folos, educaţia şi sensul vieţii; nu au lipsit nici jocurile 
amuzante specifice educaţiei informale, datorită lui Cătălin Bîrsan, membru fidel al Cafenelei culturale din anul 2010.   

9. Clubul Curioșilor Proiect educațional de vacanță pentru copii – desfășurat pe diverse teme în fiecare miercuri a săptămânii pe perioada 
vacanței de vară:  Liber la educație non-formală; Engleza distractivă: 100% jocuri; Copiii au talent!; Deschideți mintea 
la o partidă de șah!; Din istoria neamului românesc!; Universul plantelor!; Să descoperim matematica distractivă; Și ei 
au fost copii!; Întâlnire cu scriitorii de carte pentru copii 

10. Clubul de vacanță 
BiblioVACANȚA 

În perioada 3 iulie – 1 septembrie, la sediul Filialei nr. 1 „Costache Negri” s-au desfășurat o serie de activități în cadrul 
Clubului de vacanță BiblioVACANȚA, astfel: atelier de pictură, atelier de bune maniere, Trăistuța cu sănătate, atelier de 
lectură, atelier de creație, atelier de jocuri, atelier de limba franceză, atelier de italiană, atelier de spaniolă, atelier de limba 
greacă, atelier de astronomie, atelier de dansuri grecești, vizionări de filme, jocurile copilăriei. 
  

11. Clubul de vacanţă: 
„Petrece vacanța 
ALTFEL la 
bibliotecă!” 

În perioada 3 iulie - 1 septembrie la sediul Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” s-au desfăşurat o serie de activități în cadrul  
Clubului de vacanţă: „Petrece vacanța ALTFEL la bibliotecă!”: atelier: Felicitări tridimensionale; atelier: Cusăturile 
populare; atelier: Poveşti cu tâlc; atelier: Confecţionarea măştilor; atelier: Joc şi mişcare; atelier: Grădinăritul la 
bibliotecă; atelier: Grădinăritul, o artă; atelier: Bunele maniere; atelier: Jocuri psihologice - Cărui copil nu-i plac 
jocurile?  

12. Clubul de şah „Axis 
Libri” 

Clubul de şah „Axis Libri” - instructor Adrian Smărăndoiu organizat în fiecare zi de miercuri în Secția de împrumut 
pentru copii 

13. Școala ALTFEL „Biblioteca altfel”, ediția a VI-a – Program de manifestări culturale în care au fost implicate școlile gălățene 
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14. „BVAU - Star 
Voluntar” 

Program de voluntariat intitulat „BVAU - Star Voluntar” - sesiuni de instruire a noilor voluntari ai bibliotecii, introducere 
asupra istoricului și misiunii instituției, precum și a rolului formativ deosebit al programului de voluntariat oferit de 
instituția gazdă, cunoașterea structurii organizaționale, a normelor de funcționare și regulamentelor instituției; voluntarii 
au beneficiat de consiliere în îndeplinirea formalităților de înscriere în program și încheierea de contracte, precum și de 
instruire preventivă în domeniul securității și sănătății în muncă și al situațiilor de urgență.  

15. Centrul de Formare 
Regională 

Cursuri de perfecționare profesională în cadrul Centrului de Formare Regională acreditat al Bibliotecii 
 

În anul 2017 au fost organizate 3 (trei) sesiuni de prezentare bibliotecarilor din Republica Moldova, în cadrul unor vizite 
de lucru organizate de IREX Moldova, prin Programul Novateca 

16. Conferinţele 
practice BookLand 
Evolution 

Conferinţele practice BookLand Evolution – 5 întâlniri 

17, Zilele Cărții pentru 
Copii 

31 mai 2017 - Carnavalul Cărții, ediția a XXXVII-a, organizat sub titulatura „Personaje minunate din cărți adunate...”, 
parada costumelor, expoziții, lectură publică și alte activități dedicate copiilor 

18. Ziua Bibliotecarului Săptămâna bibliotecilor în Județul Galați: consfătuire și întruniri profesionale organizate pentru sărbătorirea Zilei 
Bibliotecarului din România – program de manifestări culturale 

Consfătuirea anuală a bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Galați 

Întâlnire de lucru a bibliotecarilor din asociațiile profesionale, cu ocazia sărbătorii Zilei Bibliotecarului 

Bibliotecar pentru o zi!  activitate de promovare a serviciilor bibliotecii  

Conferința oficială de lansare a Proiectului „Pe aripi de poveste”,  proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului 
Cultural Național 

19. Biblionet – lumea în 
biblioteca mea 

Curs de instruire în cadrul Programului Biblionet cu titlul: Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecă. Formator: Titina Dediu de 
la Biblioteca Judeţeană. 



Anexa nr. 6 
 

8 
 

Nr. 
crt. 

Denumire program Proiecte propuse 

20. Marcare/promovare 
Zile naționale/ 
internaționale 

24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza – este sărbătorită în fiecare an prin 
diverse activități educaționale desfășurate în parteneriat cu școlile gălățene, atăt la sediul central cât și la Filialele 
Bibliotecii; au fost organizate și 3 expoziții tematice 

„Dragobetele - Sărbătoarea iubirii”: filme de dragoste din colecţiile multimedia în vitrina de la mezanin; „Sf. Valentin vs. 
Dragobete”: activitate interactivă – manifestări;  1 Martie și 8 Martie – sărbătorite prin expoziții și manifestări diverse 
dedicate simbolului mărțișorului și Zilei Internaționale a Femeii; 20 Martie - Ziua mondială a poeziei; 21 Martie- Ziua 
Internaţională a Francofoniei; 27 martie 1918: Ziua Basarabiei;  

„2 Aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii” – expoziţii și activităti educative organizate la Secția copii și 
Filiale 

„Obiceiuri şi tradiţii de Sărbătorile Pascale”: expoziţii și manifestări organizate cu ocazia Sfintelor sărbători Pascale, la 
sediul central și filiale 

 „9 Mai Ziua Europei”, expoziţie organizată în foaierul sălilor de lectură  

„Istoria umorului românesc” - 5 mai Ziua Mondială a Râsului, expoziţie organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu”  

Ziua Internaţională a Familiei, Ziua internațională a latinității , Ziua Drapelului naţional al României,  29 Iunie Ziua 
Dunării, 29 iulie – Ziua Imnului Naţional, Ziua limbilor Europei, Ziua Internațională a Mării Negre, Ziua Națională a 
României – Ziua Marii Uniri 

Zilele Europene ale Patrimoniului - masă rotundă și expoziția de documente Meșteșuguri artistice, port popular și folclor 
muzical – componente ale Patrimoniului cultural imaterial 

21. Parteneriate – 
proiecte 
educaționale 

Dezbaterea cu tema „Despre legile care apără persoana în România”, organizată în parteneriat cu Consiliul Județean al 
elevilor din Galați. 
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  Asociația Comunitatea Noastră din București având ca partener Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a organizat lunar 
Proiectul Maratoanele de lectură din 2017. În fiecare lună a anului s-a organizat un maraton online de lectură, de fiecare 
dată cu altă tematică. La sfârșitul fiecărei luni au existat trei câștigători care au luat premii constând în cărți. 

Prevenirea victimizării minorilor – proiect desfășurat în parteneriat cu Poliția Română 

Bătălia cărţilor! - Proiect ANBPR organizat la nivel judeţean de Biblioteca „V. A. Urechia”,  înscriere şi asistență în 
realizarea fișelor de lectură, desfășurarea concursului și premierea câștigătorilor 

Campania de promovare a lecturii „Să ne întoarcem la lectură. Citeşte şi tu!” : Deschiderea oficială a campaniei de 
promovare a lecturii. Ediţia a VI-a  

Lansarea proiectului „Prevenirea conflictelor în școli”, organizat de instituția gazdă, la inițiativa și cu spijinul Centrului 
de Mediere „Alfa” - reprezentat de mediatorul Laurențiu Dumbravă, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar și 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Galați. Proiectul vizează informarea grupurilor țintă asupra 
dreptului și procedurii de mediere privind conflictele din mediul școlar. Au participat cadre didactice, elevi, psihologi 
școlari și bibliotecari din școlile gimnaziale 16, 20, 25, 28, din liceele gălățene: Liceul Teoretic „Dunărea”, Liceul teoretic 
„Emil Racoviță”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”, precum și membri ai Fundației „Cuvânt 
Întrupat”, membri ai Consiliului de Mediere „Alfa”.  

Proiectul Dimineți de lectură – au fost implicați activ elevii și cadrele didactice de la 14 școli gălățene. 

Şah sportul minţii! - Proiect de educaţie prin joc 

Proiect educațional național „Săptămâna altfel...prietenie altfel...pe o sfoară...”- 10 biblioteci publice din țară și 4 școli 
și grădinițe partenere. 

Biblioteca „V.A. Urechia” a fost prezentă la evenimentul Excepționalii – One More Step organizat de Școala de Valori. Cu 
acest prilej tinerii au avut ocazia sa afle informații despre oportunitățile oferite și cum ar putea deveni voluntari, despre ce 
presupune a fi voluntar în bibliotecă. 

Festivalul Luminii, organizat anual de către membrii Organizației Naționale „Cercetașii României” și tinerii voluntari 
locali, unde Secția de Împrumut la domiciliu pentru adulți din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” a organizat unul 
din cele 12 ateliere tematice - Atelierul Cunoașterii 
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  Parte a proiectului internațional de cercetare desfășurat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - 
București în parteneriat cu o serie de facultăți și instituții internaționale în domeniul arhitecturii, un grup de cercetători din 
Franța, Beirut, S.U.A., Italia și România au efectuat o vizită de studiu la Biblioteca „V.A. Urechia”. Vizita a fost orientată 
pe prezentarea diferitelor surse de cercetare cu referire la istoria urbană a Galațiului și dezvoltarea sa în perioada post-
belică. 

Cărțile și computerul îmi dezvăluie lumea care mă înconjoară  – Proiect de inițiere în tehnoredactare proiecte școlare. 
Proiectul este realizat în colaborare cu Fundația Cuvântul Întrupat, Centrul de zi „La Vale” 

Conferința Internațională „Bătălii canonice și schimbarea paradigmelor culturale”, organizată în parteneriat cu 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Litere din Galați 

23. Parteneriate – 
conferințe, 
participări externe 

Donație de carte în Republica Moldova - O delegație formată din managerul Bibliotecii „V.A. Urechia” prof. Zanfir Ilie 
și colegele sale, Cecilia Manolescu și Tincuța Onica au donat la două bioblioteci din Republica Moldova cărți, după cum 
urmează: la Biblioteca Raională din Cahul - 300 de cărți (director Rodica Dermengi) și la Biblioteca Liceului Mihail 
Sadoveanu din Giurgiulești - 350 de cărți (director Silvia Cudman și bibliotecar Tatiana Ajder) – 10 martie 2017 

Întrunire profesională cu tema: BIBLIOTECILE: INTEGRARE, INOVAȚIE ȘI INFORMARE PENTRU TOȚI 
Organizatori: Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), Filiala Galați împreună cu Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” și Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” – 11 aprilie 2017 
Loc de desfășurare: Sala Senatului din incinta Universității „Dunărea de Jos”  

Simpozionul anual de istorie și civilizație bancară „Cristian Popișteanu”, ediția a XXV-a cu tema: Banca Națională 
României și Primul Război Mondial. Anul 1917 – 26 aprilie 2017 
Loc de desfășurare: Banca Națională a României, București 

Conferința Națională BiblioPUBLICA cu tema „Bibliotecile - Parteneri în dezvoltarea creativă a utilizatorilor” 
Organizator: ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România) – 27-28 aprilie 2017 

Loc de desfășurare: București 
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  Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XXI-a organizat de Secția Națională din Republica 
Moldova a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion 
Creangă” – 11-14 mai 2017 
Loc de desfășurare: Chișinău, Rep. Moldova 

Conferința internațională QQML 2017 - 9th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries unde au participat: 
Zanfir Ilie – Manager Biblioteca Județeană V. A. Urechia (INSI), Valentin Munteanu – Director Fundația Andreeana 
Juventus (Rolul ONG-urilor în sprijinul bibliotecii), Alina Pampu – traducător și Prof. Univ.Dr. Angela Repanovici din 
Brașov/România – 22-26 mai 2017 
Loc de desfășurare: Limerick – Irlanda 

Simpozionul Național „Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci”, ediția a VII-a, organizat de 
Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Brăila. Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, Galați a fost reprezentată de doamna 
Geta Eftimie, director adjunct, Manolescu Cecilia, bibliotecar Filiala nr. 1 „C. Negri”, Trif Titela, bibliotecar Filiala nr. 2, 
„Paul Păltănea” și Șerban Florica, bibliotecar Secția pentru Copii – 31 mai 2017 
Loc de desfășurare: Brăila 

Ziua Statelor Unite ale Americii – 4 iulie 2017 
A participat ca invitat directorul/managerul Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galați 
Locație: Ambasada USA din București  

Donație de carte în Republica Moldova. Cele 500 de cărţi semnate de mari scriitori români, dar şi cărţi din literatură 
clasică universală, au ajuns la bibliotecile din Cahul unde au fost luate în primire de echipa condusă de directorul 
Bibliotecii Rodica Dermengi – 7 iulie 2017. 
Locație: Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” Cahul, Republica Moldova 

Donație de carte în Republica Moldova. O delegaţie a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” din Galaţi formată din 
manager Zanfir Ilie, directorul adjunct al instituţiei, Geta Eftimie, şi bibliotecara Titina Maricica Dediu, şef al Biroului 
achiziţii a însoţit o donaţie de carte pentru Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” Cahul, Republica Moldova. Locație: 
Cahul, Republica Moldova – 4 septembrie 2017 
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  Întâlnire de lucru la Biblioteca Națională a României – 19 septembrie 2017 
Directorul Bibliotecii „V.A. Urechia” împreună cu directorul administrativ de la Revista Contemporanul/Ideea Europeană 
au discutat cu dl director Ioan Ciubîcă despre detalii din parteneriatul interinstituțional și despre un viitor comun, proiecte 
și parteneriate ale Bibliotecii Naționale, Bibliotecii „V.A. Urechia” și Revistei Contemporanul (expunerea operei acad. 
Nicolae Breban) 
Locație: București 

Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali, ediția a IV-a – 28-29 octombrie 2017 
La Conferința Națională au participat din Municipiul Galați, managerul Bibliotecii „V.A. Urechia” - Zanfir Ilie, managerul 
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” - Florina Zaharia și managerul Teatrului Dramatic „Fani Tardini” - Florin Toma. 
Conferința a fost organizată sub egida Ministerului Culturii de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare 
Culturală - director Carmen Croitoru 
Locație: București 

Participare în Comisia de acordare a titlului de doctor în Științele Comunicării – 30 noiembrie 2017 
Directorul/Managerul Bibliotecii „V.A. Urechia” prof. dr. Zanfir Ilie a făcut parte din Comisia de acordare a titlului de 
doctor în Științele Comunicării, în calitate de referent oficial, pentru susținerea lucrării „Presa ca factor potențial în 
medierea Dialogului Social” a doamnei: Camelia Mădălina Manolescu, conducător științific prof. univ. dr. habil.: Victor 
Moraru, președintele Consiliului științific specializat: academician Alexandru Roșca 
Loc de desfășurare: Chișinău, Rep. Moldova 

24. Consiliul ştiinţific al 
Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia” 

Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galați se întrunește trimestrial cu următoarea ordine de zi: 
Prezentarea Raportului Consiliului științific pe trim. anterior (realizări și perspective); Înaintarea propunerilor de activități 
pentru trim. următor, făcute de către membrii Consiliului științific al Bibliotecii și aprobarea acestora cu completările 
rezultate în urma discuțiilor din plenul Consiliului științific.  
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Dispozițiile interne emise de director/ manager 
 

Nr. disp. Data Conţinut Obs. 

1. 03.01.2017 Regimul intern de numerotare a documentelor financiar-
contabile 

 

2.   Nu au fost 
emise 

3.   Nu au fost 
emise 

4 18.01.2017 Acordat gradația 5 (Badea Otilia)  

5 18.01.2017 Acordat gradația 4 (Nedelcu Constantina)  

6 25.01.2017 Suspendat CIM (Popa Cătălina)  

7 25.01.2017 Privind reglementarea lucrului cu foc deschis, a 

fumatului și evacuarea deșeurilor 

 

8 25.01.2017 Numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul PSI  

9 25.01.2017 Numirea inspectorului de protecție civilă  

10 25.01.2017 Organizarea instruirii personalului în domeniul situațiilor de 
urgență 

 

11 25.01.2017 Stabilirea modului de organizare și a responsabilităților 
privind apărarea împotriva incendiilor 

 

12 25.01.2017 Numire comisie implementare proiectul Pe aripi de poveste  

13 14.02.2017 Majorat salariul (Albescu Denisa)  

14 14.02.2017 Majorat salariul (Aldea Daniela)  

15 14.02.2017 Majorat salariul (Badea Gabriela)  

16 14.02.2017 Majorat salariul (Badea Ioana Otilia)  

17 14.02.2017 Majorat salariul (Bălan Dorina)  

18 14.02.2017 Majorat salariul (Balcan Elena)  

19 14.02.2017 Majorat salariul (Batog Roxana Petrica)  

20 14.02.2017 Majorat salariul (Bejenaru Camelia)  

21 14.02.2017 Majorat salariul (Bezman Tena)  

22 14.02.2017 Majorat salariul (Blaga Viorica)  

23 14.02.2017 Majorat salariul (Buruiană Letiția)  

24 14.02.2017 Majorat salariul (Buruiană Mariana)  

25 14.02.2017 Majorat salariul (Bute Dorina Mihaela)  

26 14.02.2017 Majorat salariul (Căluian Catrina)  

27 14.02.2017 Majorat salariul (Capră Sebastian)  
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28 14.02.2017 Majorat salariul (Catană Geanina)  

29 14.02.2017 Majorat salariul (Chicu Ioana Monica)  

30 14.02.2017 Majorat salariul (Chiroșcă Geta)  

31 14.02.2017 Majorat salariul (Chiroșcă Paul )  

32 14.02.2017 Majorat salariul (Ciobanu Elena)  

33 14.02.2017 Majorat salariul (Ciomaga Cătălina)  

34 14.02.2017 Majorat salariul (Ciupitu Nicoleta Magdalena)  

35 14.02.2017 Majorat salariul (Constantinescu Neculina)  

36 14.02.2017 Majorat salariul (Croitoru Ionica)  

37 14.02.2017 Majorat salariul (Dafinoiu Spiridon)  

38 14.02.2017 Majorat salariul (Dediu Titina Maricica)  

39 14.02.2017 Majorat salariul (Diaconeasa Florina)  

40 14.02.2017 Majorat salariul (Eftimie Geta)  

41 14.02.2017 Majorat salariul (Filote Monica)  

42 14.02.2017 Majorat salariul (Gârlescu Cristian)  

43 14.02.2017 Majorat salariul (Găvănescu Camelia)  

44 14.02.2017 Majorat salariul (Grosu Maricela)  

45 14.02.2017 Majorat salariul (Guiță Iuliana Adriana)  

46 14.02.2017 Majorat salariul (Haidu Simona)  

47 14.02.2017 Majorat salariul (Hîncu Irina)  

48 14.02.2017 Majorat salariul (Ioan Simona)  

49 14.02.2017 Majorat salariul (Ionașcu Liliana)  

50 14.02.2017 Majorat salariul (Iordan Marius-Florin)  

51 14.02.2017 Majorat salariul (Iorga Andreea)  

52 14.02.2017 Majorat salariul (Irimia Rocsana)  

53 14.02.2017 Majorat salariul (Istrate Gabriela)  

54 14.02.2017 Majorat salariul (Labeș Camelia)  

55 14.02.2017 Majorat salariul (Lazăr Iulia)  

56 14.02.2017 Majorat salariul (Lefter Maria)  

57 14.02.2017 Majorat salariul (Magadan Elena)  

58 14.02.2017 Majorat salariul (Manea Gabriel)  

59 14.02.2017 Majorat salariul (Manolescu Cecilia)  

60 14.02.2017 Majorat salariul (Matei Silvia Cornelia)  

61 14.02.2017 Majorat salariul (Milica Ionela-Simona)  
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62 14.02.2017 Majorat salariul (Mistrianu Tasia)  

63 14.02.2017 Majorat salariul (Mitrofan Daniela Aneta)  

64 14.02.2017 Majorat salariul (Moraru Violeta Elena)  

65 14.02.2017 Majorat salariul (Mureșanu Mihaela)  

66 14.02.2017 Majorat salariul (Năstase Camelia Gina)  

67 14.02.2017 Majorat salariul (Neculiță Mariana)  

68 14.02.2017 Majorat salariul (Nedelcu Constantina)  

69 14.02.2017 Majorat salariul (Nica Mariana)  

70 14.02.2017 Majorat salariul (Niculeț Liana)  

71 14.02.2017 Majorat salariul (Nistorencu Cecilia)  

72 14.02.2017 Majorat salariul (Onica Tincuța)  

73 14.02.2017 Majorat salariul (Opaiț Violeta)  

74 14.02.2017 Majorat salariul (Oprea Cătălina)  

75 14.02.2017 Majorat salariul (Parapiru Andrei)  

76 14.02.2017 Majorat salariul Pavel Mihaela)  

77 14.02.2017 Majorat salariul (Popoiu Anișoara)  

78 14.02.2017 Majorat salariul (Pruteanu Daniela)  

79 14.02.2017 Majorat salariul (Radu Daniela)  

80 14.02.2017 Majorat salariul (Radu Sorina)  

81 14.02.2017 Majorat salariul (Roman Leonica)  

82 14.02.2017 Majorat salariul (Șerban Florica)  

83 14.02.2017 Majorat salariul (Șerban Neculina)  

84 14.02.2017 Majorat salariul (Șoltuz Cătălina)  

85 14.02.2017 Majorat salariul (Staicu Aurelia)  

86 14.02.2017 Majorat salariul (Stan Anca)  

87 14.02.2017 Majorat salariul (Stan Lucica)  

88 14.02.2017 Majorat salariul (Stoian Daniela)  

89 14.02.2017 Majorat salariul (Tăbăcaru Adriana)  

90 14.02.2017 Majorat salariul (Târâlă Sava Maricica)  

91 14.02.2017 Majorat salariul (Toporaș Camelia)  

92 14.02.2017 Majorat salariul (Trif Titela)  

93 14.02.2017 Majorat salariul (Veliche Lucica)  

94 14.02.2017 Majorat salariul (Vlădescu Sergiu)  

95 14.02.2017 Majorat salariul (Voinescu Aurelia)  
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96 14.02.2017 Majorat salariul (Volovăț Celozena)  

97 14.02.2017 Majorat salariul (Vânaga Dana)  

98 14.02.2017 Majorat salariul (Zeca Geta)  

99 15.02.2017 Numire coordonator și responsabil pentru implementarea 
Planului de integritate 

 

100 22.02.2017 Stabilit programul cu publicul  

101 07.03.2017 Numire comisie inventariere la Multimedia  

102 07.03.2017 Stabilit programul cu publicul la Compartimentul 
Multimedia pe perioada inventarierii fizice 

 

103 15.03.2017 Acordat gradația 1 (Stan Lucica)  

104 28.03.2017 Modificat CIM (1/2 normă – Șerban Neculina)  

105 10.04.2017 Numire comisie concurs (15 mai 2017)  

106 10.04.2017 Scutirea utilizatorilor restanțieri de plata penalizărilor 
(Zilele Bunăvoinței BVAU) 

 

107 11.05.2017 Detașare la compartimentul Arhivă (Grosu Marcela)  

108 29.05.2017 Încetat suspendarea CIM (Dănilă Dan)  

109 30.05.2017 Angajare (Baltagă Cristina)  

110 19.06.2017 Încetat activitatea (Hîncu Irina)  

111 21.06.2017 Schimbat încadrarea (Onica Tincuța)  

112 27.06.2017 Acordat gradația 5 (Catană (Guiță) Adriana)  

113 26.07.2017 Predarea-primirea gestiunii de obiecte de inventar în 
folosință și mijloace fixe 

 

114 28.07.2017 Încetat activitatea (Chiroșcă Paul)  

115 01.08.2017 Suspendat CIM (Manea Gabriel)  

116 16.08.2017 Acordat gradația 5 (Ciomaga Cătălina)  

117 17.08.2017 Reîncadrare (Căluian Catrina)  

118 23.08.2017 Numire Comisie de recepție cantitativă și calitativă a 
bunurilor achiziționate de BVAU 

 

119 13.09.2017 Suspendat permisul BVAU (Strat Cosmin-Rareș)  

120 15.09.2017 Numire comisie de inventariere la Colecții speciale  

121 26.09.2017 Numire comisie de examen pentru promovarea 
personalului 

 

122 02.10.2017 Corectat Dispoziția nr. 108/2017 (Dănilă Dan)   

123 02.10.2017 Corectat Dispoziția nr. 103/2017 (Stan Lucica)  

124 02.10.2017 Corectat Dispoziția nr. 11/2017 (Moraru Violeta)  

125 02.10.2017 Numire responsabil privind colectarea selectivă a deșeurilor  
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(Constantinescu Neculina) 

126 04.10.2017 Încetat suspendarea CIM (Manea Gabriel)  

127 10.10.2017 Acordat gradația 1 (Magadan Elena)  

128 10.10.2017 Acordat Gradația 1 (Vlădescu Sergiu)  

129 10.10.2017 Acordat gradația 5 (Staicu Aurelia)  

130 31.10.2017 Promovare profesională (Ciupitu Magdalena)  

131 31.10.2017  Promovare profesională (Vânaga Dana)  

132 31.10.2017 Promovare profesională (Blaga Viorica)  

133 31.10.2017 Promovare profesională (Căluian Catrina)  

134 31.10.2017 Promovare profesională (Haidu Simona)  

135 31.10.2017 Promovare profesională (Nedelcu Constantina)  

136 31.10.2017 Promovare profesională (Zeca Geta)  

137 31.10.2017 Promovare profesională (Pavel Mihaela)  

138 31.10.2017 Promovare profesională (Chiroșcă Geta)  

139 02.11.2017 Numire responsabil cu riscurile la Filiala nr. 4 Gr.Vieru 
(Diaconu Celozena) 

 

140 08.11.2017 Numire Colectiv pentru activitatea cu voluntarii  

141 08.11.2017 Acordat gradația 3 (Iorga Andreea)  

142 21.11.2017 Suspendat CIM (Vlad Georgeta)  

143 27.11.2017 Inventariere anuală 2017  

144 28.11.2017 Numire personal pentru gestionarea formularelor cu 
regim intern de numerotare 

 

145 28.11.2017 Numire comisie de achiziții documente de bibliotecă  

146 28.11.2017 Suspendat permisul (Tudorache Eugen)  

147 29.11.2017 Numire responsabil compartiment Achiziții publice (Radu 
Daniela) 

 

148 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Batog Roxana)  

149 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Bejenaru Camelia)  

150 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Bezman Tena)  

151 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Blaga Viorica)  

152 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Buruiană Letiția)  

153 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Buruiană Mariana)  

154 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Bute Mihaela)  

155 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Căluian Catrina)  

156 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Capră Sebastian)  
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157 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Catană Geanina)  

158 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Chicu Ioana)  

159 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Chiroșcă Geta)  

160 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Ciobanu Elena)  

161 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Ciomaga Cătălina)  

162 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Ciupitu Magdalena)  

163 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Constantinescu Neculina)  

164 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Croitoru Ionica)  

165 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Dafinoiu Spiridon)  

166 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Dănilă Dan)  

167 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Dediu Titina)  

168 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Diaconeasa Florina)  

169 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Volovăț Celozena)  

170 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Eftimie Geta)  

171 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Haidu Simona)  

172 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Filote Monica)  

173 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Gârlescu Cristian)  

174 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Găvănescu Camelia)  

175 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Grosu Maricela)  

176 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Catană Iuliana Adriana)  

177 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Onica Tincuța)  

178 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Ioan Simona)  

179 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Ionașcu Liliana)  

180 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Iordan Marius Florin)  

181 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Iorga Andreea)  

182 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Irimia Rocsana)  

183 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Istrate Gabriela)  

184 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Labeș Camelia)  

185 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Lefter Maria)  

186 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Magadan Elena)  

187 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Manea Gabriel)  

188 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Matei Silvia Cornelia)  

189 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Milica Ionela Simona)  

190 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Mistrianu Tasia)  
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191 15.12.2017 Majorat Salariul cu 25% (Mitrofan Daniela)  

192 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Moraru Violeta)  

193 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Mureșanu Mihaela)  

194 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Năstase Camelia Gina)  

195 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Neculiță Mariana)  

196 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Nedelcu Constantina)  

197 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Nica Mariana)  

198 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Niculeț Liana Mihaiela)  

199 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Nistorencu Cecilia)  

200 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Opaiț Violeta)  

201 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Pașnicu Cătălina)  

202 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Balcan Elena)  

203 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Parapiru Andrei)  

204 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Pavel Mihaela)  

205 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Popoiu Anișoara Anica)  

206 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Pruteanu Daniela)  

207 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Radu Daniela)  

208 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Radu Sorina)  

209 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Roman Leonica)  

210 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Șerban Florica)  

211 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Șerban Neculina)  

212 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Lazăr Iulia)  

213 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Șoltuz Cătălina)  

214 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Staicu Aurelia Florența)  

215 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Stan Anca Ionica)  

216 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Stan Lucica)  

217 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Stoian Daniela)  

218 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Tăbăcaru Adriana)  

219 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Târâlă Sava Maricica)  

220 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Toporaș Camelia Elena)  

221 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Trif Titela)  

222 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Vânaga Dana)  

223 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Veliche Lucica)  

224 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Vlădescu Sergiu)  
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225 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Voinescu Aurelia Coca)  

226 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Zeca Geta)  

227 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Manolescu Cecilia)  

228 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Baltagă Cristina)  

229 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Albescu Denisa)  

230 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Aldea Daniela)  

231 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Badea Gabriela)  

232 15.12.2017 Majorat salariul cu 25% (Badea Otilia)  

233 15.12.2017 Majorat Salariul cu 25% (Bălan Dorina)  

234 15.12.2017 Numire responsabil cu riscurile la F2 (Ciupitu 
Magdalena) 

 

235 15.12.2017 Scoaterea din evidența a documentelor plătite de cititori   
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Listă programe - proiecte propuse/realizate în anul 2017 
 

Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus 
 

Programul/ 
proiectul 

Scopul Beneficiarii Perioada 
de 

realizare 

Finanţare 
(subvenție/ alocație 

și surse atrase/ 
venituri proprii) 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 

Denumire 
inițială 

Declarat/ Atins Estimat/ 
realizat 
(cantitativ) 

Estimat/ 
realizat 

Estimat Reali-
zat 

 

Salonul Literar 
„Axis Libri“ 

- Promovarea și 
dezvoltarea 
actului cultural la 
nivelul culturii 
gălăţene 
ATINS 

4000/5700 20 ediții/ 
18 ediții 

38270 4.724  

Ziua 
Bibliotecarului 

- Promovarea 
profesiei de 
bibliotecar 
ATINS 

1000/ 1050 18 -30 
aprilie 

1387 122  

Zilele Cărţii 
pentru Copii - 
iunie 

- promovarea 
lecturii și cărții în 
rândul publicului 
tânăr 
ATINS 

1700/ 2675 1-15 iunie 14676 2.142  

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

- posibilităţi 
educative şi 
atractive de 
petrecere a 
vacanţei 
ATINS 

4500/6500 Iulie-
septembrie 

13774 941  

Tabăra de 
creație AXIS 
LIBRI 

- proiecte 
educaționale 
pentru perioada 
vacanței 
ATINS 

3500/ 6500 Iunie/ 
septembrie 

3903 324  
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Programul/ 
proiectul 

Scopul Beneficiarii Perioada 
de 

realizare 

Finanţare 
(subvenție/ alocație 

și surse atrase/ 
venituri proprii) 

Obs. 

Grădina cu Cărți -proiect de 
educație non-
formală 

3500/ 6700 Iunie/ 
septembrie 

1121 292  

Zilele 
Bibliotecii 
V.A. Urechia 

- promovarea și 
marcarea 
importanței 
bibliotecii 
publice 
ATINS 

2725/ 
3200 

6-12 
noiembrie  

16747 689  

Consfătuiri 
profesionale bi-
anuale 

- perfecționare și 
dezvoltare 
profesională 
ATINS 

250 2 întruniri 10000 2150  

Cartea călătoare - dezvoltarea de 
servicii pentru 
categorii 
defavorizate 
ATINS 

45/ 45 Achiziție  
documente 
pentru 
persoanele 
nevăzătoar
e 

2000 0  

Editare 
periodice și 
publicații 
proprii 

- promovarea 
profesiei, 
cunoaștere locală, 
dezvoltare 
educativ-culturală 
ATINS 

Conform 
planului 
editorial 

 70000 0  

Biblioteca 
Estivală 

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

20000/ 
25050 

4 luni/ 6 
luni 

15000 3.154  

Proiectul Pe 
aripi de poveste, 
finanțat de 
AFCN 

- atragerea unor 
noi categorii de 
voluntari 
ATINS 

150  2017 0 5.6736 Finanțar
e AFCN 
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Programul/ 
proiectul 

Scopul Beneficiarii Perioada 
de 

realizare 

Finanţare 
(subvenție/ alocație 

și surse atrase/ 
venituri proprii) 

Obs. 

Noaptea în 
Bibliotecă la 
Galați 

- dezvoltarea 
actului cultural la 
nivel local și 
național 
ATINS 

5500/6700 Prima 
sâmbătă 
din luna 
octombrie 

15922 1305  

Festivalul 
Internațional 
Axis Libri 

- dezvoltarea 
actului cultural la 
nivel local și 
național 
ATINS 

32000/ 
52500 

25-29 mai 148512 41.233  

Total 
venituri 
utilizate 
din care: 

   351312 113.812  

Total 
venituri 
atrase 

    56.736  
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