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Raport de activitate  

al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”  

pe anul 2018 

 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați este o instituţie publică de cultură din categoria 

bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, care 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 128 de ani, fiind fondată juridic în 7 decembrie 1889 prin Decretul 

Regelui Carol I nr. 3382 și inaugurată în 11 noiembrie 1890. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” 

administrează un patrimoniu documentar de 930.003 documente de bibliotecă îndeplinind atât funcţii 

de bibliotecă publică judeţeană, cât și funcţii de bibliotecă publică municipală, având sediul central 

în municipiul Galați. 

În anul de raportare, Biblioteca „V.A. Urechia”, şi-a îmbogăţit colecţiile cu un nr. de 19.100 

u.b., reprezentând 7633 titluri cărți/multimedia/cs/seriale din care 4414 titluri noi (înregistrare 

bibliografică nouă) și 3019 titluri în completare (înregistrare bibliografică actualizată), în 

concordanţă cu cerinţele utilizatorilor şi posibilităţile bugetare ale instituţiei.  

Pe lângă accesul la colecțiile pe care le deține, oferă servicii de referințe, acces gratuit la 

Internet, servicii de împrumut național și internațional, prin intermediul sediului central și al celor 5 

(cinci) filiale.  
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De asemenea, au fost puse la dispoziție, contra-cost, conform HCJ 247/19 decembrie 2017, 

spații pentru derulare activități publice (conferințe, prezentări, lansări), spații expoziționale, spații 

multifuncționale și spații de formare profesională. 

 Raportul de față sintetizează și analizează informațiile, pe anul 2018, furnizate de serviciile, 

birourile și  compartimentele instituției. 

 

Realizarea de studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători 

cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată. 

 I. Măsurătorile și indicatorii principali de performanţă care ilustrează activitatea cu 

utilizatorii/beneficiarii serviciilor Bibliotecii pe anul 2018:  

 Frecvența totală: 177.212 

Nr. total vizite (contorizate prin dispozitive electronice): 764.895 

Dintre vizitatori 127 persoane au fost cetățeni străini 

Număr de vizite în bibliotecă pe zi: 2.610,56 

Număr de utilizatori nou înscriși: 6.191 

Dintre utilizatorii nou înscriși:  

 - elevi și studenți: 2.368 (38,24%) 

 - vârsta între 14-25 ani: 1.973 (31,86%) 

Total utilizatori servicii (înscriși + reînscriși): 11.185 

Număr de utilizatori de la distanță (vizitatori pagină web): 661.787 

Total utilizatori: 672.972 

Număr de documente eliberate: 480.466 

 din care consultate în bibliotecă: 225.746 (46,98%) 

După categoria documentelor s-au eliberat: 

 cărți: 337.445 (70,23%) 

 documente multimedia: 80.984 (16,83 %) 

 Fotocopii: 67.252 

 Număr de documente eliberate pe zi: 1.639,81 

Total documente nou intrate: 19.100 

Nr. zile lucrate: 293 

Număr total apariții în presă referitoare la activitatea bibliotecii: 384 presa scrisă (la care se 

adaugă 4.609 postări pe site-ul propriu și rețele Internet) 

Număr total de activități culturale organizate: 1.862 
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Participanți activități culturale:  343.963 

 Număr de voluntari: 153. 

 

Utilizatori înscrişi în anul 2018, categorii după vârstă: 

După vârstă Evidența utilizatorilor înscriși 

2018 

Procent din total înscriși 

Sub 14 ani 1.444 23,33 

14 – 25 ani 1.973 31,87 

26 – 40 ani 1.253 20,23 

41 – 60 ani 1.184 19,13 

Peste 61 ani 337 5,44 

Total 6.191 100 % 

  

 Din analiza utilizatorilor înscrişi în anul 2018 beneficiarii principali ai serviciilor de 

informare şi educare rămân în continuare atât cei din mediul educaţiei formale (elev/student) – într-

un procent de 31,87%. 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 23,33% respectiv 

20,23%.  

 

Utilizatori înscriși în anul 2018, categorii după statutul ocupațional: 

După statutul 
ocupațional 

Evidența utilizatorilor înscriși 

2018 

Procent din total înscriși 

% 

Profesii intelectuale 650 10,5 

Tehnicieni, maiștri 2 0,04 

Funcționari 88 1,42 

Muncitori 449 7,25 

Elevi 2.368 38,25 

Studenți 782 12,63 

Pensionari 356 5,75 
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Casnice 319 5,15 

Șomeri 104 1,68 

Alte categorii 1.073 17,33 

Total 6.191 100 % 

  

 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 2.368 

utilizatori, reprezentând un procent de 38,25 la sută din totalul utilizatorilor înscriși. 

 În cadrul împrumutului interbibliotecar de publicații se înregistrează următoarele date:  

 BVAU – beneficiar: 

 Am înregistrat un număr de 45 cereri de la utilizatorii proprii, cu 111 titluri solicitate, din care 

am obţinut 79 de titluri prin poştă, 5 prin transmisie electronicã. Procentul de satisfacere a 

solicitărilor prin acest serviciu este de 75 %. 

 Se constată o creștere a numărului de documente solicitate şi obţinute prin împrumut 

interbibliotecar comparativ cu anul 2017; procentul de satisfacere a solicitărilor făcute de utilizatorii 

bibliotecii prin acest serviciu este de 75 %. 

Anul BVAU -beneficiar Procent de 
satisfacţie 

% Nr. cereri Nr. titluri Obţinute prin: 

poştă e-mail Xerox 

2017 56 90 63 13 0 85 

2018 45 111 79 5 0 75 
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 Procentul de satisfacţie a utilizatorilor care au beneficiat de serviciul de împrumut 

interbibliotecar este de 75 %. 

 BVAU – furnizor: 

 Am primit un număr de 38 cereri în care se solicitau 82 titluri; din acestea am furnizat 46 

titluri prin poştă, 35 copii scanate trimise electronic și 0 titluri furnizate în copii xerox; Procentul de 

satisfacere a solicitărilor prin acest serviciu este de 75 % 

 În ceea ce priveşte serviciul de împrumut interbibliotecar pe care l-am practicat ca 

furnizor de documente la solicitările bibliotecilor din ţară, se înregistrează o scădere a numărului de 

titluri solicitate față de 2017 și cu un procent de satisfacţie de 99 % pentru documentele furnizate. 

 

Anul BVAU - furnizor 

Nr. cereri Nr. titluri Furnizate prin: 

poştă e-mail Xerox 

2017 41 118 46 55 11 

2018 38 82 46 35 0 

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

astfel încât numărul de referinţe electronice este de 679; 

 Bugetul total cheltuit pe 2018, reprezentând contravaloarea taxelor poştale pentru 

restituirea documentelor împrumutate prin ILL, este de 155,8 lei pentru 29 colete. Din 

care au fost recuperați 173,00 lei. 
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Evidența documentelor difuzate în în bibliotecă în anul 2018. 

 

 Cărţi Publicații 
seriale 

Manuscrise Doc. 
cartografice 

Doc. 
Grafice 

Documente 
Multimedia 

Alte 
documente 

Total 
documente 

2018 337.445 60.262 338 0 106 80.878 1.437 480.466 

 

Evidența documentelor difuzate în bibliotecă 
2018

Cărți Publicații 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. 

 

Evidența documentelor difuzate 2016 - 2018

529.925

526.830

480.466
2016

2017

2018

 



7 

 

  Scăderile de împrumuturi de documente de la anul 2017 la anul 2018 se datorează faptului că 

în lunile noiembrie – decembrie 2018 instituția nu a beneficiat de căldură drept urmare și nr. de 

beneficiari a fost foarte mic, implicit nr. de documente împrumutate. 

 În cazul în care documentele solicitate nu au putut fi împrumutate din diverse motive (sunt la sala 

de lectură, sunt deteriorate etc.) Biblioteca a furnizat utilizatorilor, pe lângă documentele împrumutate, 

fotocopii. 

Evidența fotocopiilor furnizate 

2016 - 2018

50.940

45.902

67.252 2016

2017

2018

 

I.1. Modalităţi de cunoaştere a categoriilor de utilizatori prezente în Biblioteca Judeţeană 

„V.A. Urechia”: 

a) observaţia directă – exersată în procesul comunicării directe utilizator – bibliotecar; 

b) interviul de referinţă – prin acest tip de comunicare se obţin informaţii care conturează 

profilul individual al utilizatorului şi nevoile sale de informare; 

c) rapoartele statistice - acestea oferă informaţii asupra structurii şi mărimii categoriilor 

după statutul ocupaţional, după studii, vârstă, naţionalitate şi sex, asupra preferinţelor de 

lectură pentru documente după conţinut (domeniu al cunoaşterii) sau tip de obiect (carte şi 

periodic pe suport tradiţional sau electronic, CD-uri, DVD-uri, copii etc); 

d) chestionarul -  prin această metodă bibliotecarul ia la cunoştinţă de necesităţile 

culturale ale comunităţii. 

În ceea ce priveşte aplicarea de chestionare, în anul 2018 s-au realizat: 

 prospectarea pieţii pentru identificarea de noi posibilităţi pentru oferirea unor noi servicii pentru 

public, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor existente, prin distribuirea unor chestionare la 

sediul bibliotecii pentru a obține gradul de satisfacție al publicului privind serviciile bibliotecii. 

 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 
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utilizatorilor Bibliotecii „V.A. Urechia”, conform chestionarelor completate pe anul 2018, realizat în 

cadrul compartimentului Marketing. Acestea au vizat următoarele aspecte:  

 realizarea rapoartelor semestriale privind gradul de satisfacţie a utilizatorilor; 

 conceperea şi distribuirea unor chestionare la Festivalul Internațional al Cărții AXIS LIBRI 

pentru a afla părerea participanților în cadrul festivalului pentru a cunoaşte interesul 

utilizatorilor faţă de serviciile pentru public precum și despre Festival. 

Exemplificări: 

1. Chestionar privind evaluarea gradului de satisfacţie a utilizatorilor Bibliotecii „V.A. 

Urechia” 

 Pentru evaluarea gradului de satisfacţie a utilizatorilor, sunt distribuite în permanenţă 

chestionare în toate secţiile 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 înscrişi ai Bibliotecii. 

2. Chestionar privind Impactul Festivalului Internaţional al Cărții „Axis Libri”, ediţia a X-a, 

în comunitatea gălăţeană 

 Cunoaşterea aşteptărilor gălăţenilor faţă de manifestările culturale, precum şi modul în care 

aceștiai percep acţiunile derulate de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați sunt condiţii de bază 

pentru îmbunătăţirea ediţiilor viitoare ale Festivalului Internațional al Cărții „Axis Libri” ajuns la a 

X-a ediţie.  

 Au fost chestionaţi 100 de participanţi la manifestările desfăşurate în cadrul Festivalului şi au 

răspuns la 6 (șase) întrebări dintre care: una este cu răspuns la alegere, o întrebare cu răspunsuri 

ierarhizate în ranguri şi patru dihotomice. 

 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. 

  

II. Programele/proiectele instituţiei: 

 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat în anul 2018 un total de 1.862 manifestări 

culturale, cu 170 mai mult față de anul 2017 (1.692 manifestări culturale) prin forţe proprii sau în 

colaborare cu diferite organizaţii. Dintre acestea 1.078 au fost expoziții tematice. Evenimentele au 

fost organizate atât la sediul central, la filiale cât şi în spaţii non-formale (Anexa).  
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 La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de 

343.963 persoane, cu 32.901 persoane mai mult față de anul 2017 (311.062 persoane) la care se 

adaugă 764.895 vizitatori direcţi la Bibliotecă şi Filiale. 

Apariţii în mass-media scrisă locală şi centrală: în anul 2018 au fost înregistrate 350 

articole/ contribuții referitoare la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă și volume și 83 de 

apariții în mediul online. În presa de specialitate ne regăsim în revistele: Biblioteca, Axis Libri, 

Porto-Franco, Dominus, Antares, Şcoala gălăţeană, Revista de la 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 65 de apariţii, de regulă ale Conducerii instituţiei. 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ a derulat în ultimii ani un număr important de proiecte, 

care au vizat extinderea teritorială a serviciilor prin filiale (filiale deschise la Reni, Ismail – 

Ucraina şi Giurgiuleşti, Cahul, Chişinău, Comrat și Speia – Republica Moldova; Filiala 2 „Paul 

Păltănea“ din cartierul Aeroport și Filiala nr. 5 „Hortensia Papadat-Bengescu” din cartierul 

Dunărea. 

Alte două proiecte, care şi-au propus promovarea culturii vii, dar şi a moştenirii culturale 

locale s-au bucurat de un real succes, reafirmând rolul Bibliotecii de centru cultural al urbei : 

 

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 38-41; 

 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 2018 au fost organizate 21 ediții;  

 Târgul de carte și Festivalul Internațional al Cărții „Axis Libri” - târg de carte out-door. 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați - 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”, Direcția Județeană pentru Cultură, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, 

Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani  Tardini”, Teatrul 
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de Păpuşi „Gulliver”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Universitatea „Danubius”, Muzeul 

Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea”, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, 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 a X-a ediţie a Festivalului Internațional al Cărții AXIS LIBRI 

– ediție dedicată Centenarului Marii Uniri, în spaţiu  neconvenţional  (zona  pietonală  dinspre  

Elice), 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 2016 – 45.000 

participanți, în anul 2017 – 52.500 participanți, în anul 2018 – 53.200 participanți. 

 Editura Axis Libri, prin care s-au publicat în anul 2018 - 6 titluri cu apariție periodică, realizate și 

editate de personalul bibliotecii și un număr de 25 de monografii în limba română (una fiind în 

două volume); 

 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 anul 2017, lansarea volumului având loc în cadrul ediţiei a X-a a 

Festivalului Internațional al Cărții Axis Libri. Se află în pregătire editarea volumului Oameni în 

memoria Galaţiului : Aniversări 2018-2019 (vol. 10).  

 

 Pe lângă acestea, 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. 



11 

 

 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 2018, 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 2018 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 cadrul acestui centru 

în anul 2018 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) Proiectul 4/4 pentru prieteni – un proiect prin care s-au celebrat la nivel național valorile 

voluntariatului și ale prieteniei, prin care ne unim forțele pentru a schimba ceva în bine în jurul 
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nostru, oriunde ne-am afla în România. Au fost organizate într-o singură zi un număr de 6 (șase) 

activități ce au implicat voluntarii bibliotecii, pornind de la workshop, colectă de carte, colectă de 

jucării și până la acțiuni de ecologizare a unui parc gălățean și a zonei limitrofe acestuia. Au fost 

organizate 2 evenimente și la 2 biblioteci publice comunale: Vânători și Măstăcani. 

 

7) Centenarul României Mari - viziune, cunoaștere și promovare a istoriei de acum 100 de ani 

– proiect în cadrul căruia ne-am propus să promovăm colecțiile bibliotecii prin: expoziții tematice și 

prin organizarea unei activități lunare, respectiv a unei ore de istorie, cu participarea elevilor din 

Galați și din județul Galați. Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie - decembrie 2018. La fiecare 

întâlnire Secția pentru copii a organizat o expoziție tematică cu documentele existente în bibliotecă, 

pentru a evidenția contribuția adusă de personalitățile istorice, la realizarea Marii Uniri. Proiectul 

educațional a avut ca adresabilitate elevii cu vârsta cuprinsă între 10 – 14 ani și s-a încheiat pe data 

de 10 decembrie. Au fost implicate 11 școli gimnaziale din municipiul Galați dar și din județ, 4 licee 

precum și Biblioteca Orășenească Tg. Bujor și au fost aniversate 16 personalități istorice ce au avut 

contribuții majore la înfăptuirea Marii Uniri. 

 

8) Literatura pentru copii - Copiii Galațiului Creează – proiect derulat în perioada ianuarie 2018 

– ianuarie 2019, urmare a Protocolului de colaborare încheiat între Cenaclul Literar „Destine 

Junior”- Înființat sub egida Societății Culturale „Destine” București și Biblioteca Județeană „V.A. 

Urechia” Galați. Activitățile proiectului au fost în număr de 11 și s-au desfășurat, cu unele mici 

excepții, o dată pe lună în ziua de duminică în intervalul orar 9:00 – 11:00.  

Proiectul a avut drept obiectiv principal încercarea de a reda cărţii locul cuvenit, de a educa 

elevii în spiritul preţuirii acesteia. Instituţiile colaboratoare au participat la organizarea şi 

îmbunătăţirea activităţilor cultural-educative propuse. Cartea contribuie la formarea personalităţii 

copiilor de la cea mai fragedă vârstă, la capacitatea acestora de a comunica şi de a-şi dezvolta 

limbajul, formarea unui vocabular activ, bogat și colorat, la o exprimare aleasă, la educarea 

sentimentelor estetice, prin lectură și creații proprii. Se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 7 și 

14 ani. 

   

9) Dimineți de lectură – club de lectură. Activitățile clubului au vizat grupuri organizate de 

preșcolari și elevi din cadrul instituțiilor de învățământ colaboratoare. Pe parcursul proiectului am 

invitat scriitori, actori și voluntari, pentru a le citi copiilor și pentru a face întâlnirile cât mai 

atractive. Proiectul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018. 
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10) Iubirea,  în februarie devine poezie...  Proiectul „Iubirea,  în februarie devine poezie...” s-a 

derulat în luna februarie, la Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” şi s-a  doreşte a fi o punte de legătură între 

modern și tradițional, două registre culturale diferite care pot conlucra și scoate în evidență 

frumusețea obiceiurilor și tradițiilor ce trebuie cunoscute de generațiile actuale și viitoare. 

 Au participat instituții de învățământ din municipiul şi judeţul Galați: Şcoala Gimnazială nr. 

33, Colegiului Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc”,  Colegiului Tehnic „Radu Negru”,   

Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu. 

 Identitatea şi conştiinţa naţională se manifestă în culorile drapelului naţional, în operele 

marilor scriitori români, dar şi în varietatea de obiceiuri şi tradiţii româneşti. 

 Dacă în mediul rural acest proces de transmitere a valorilor culturale este înlesnit direct de de 

bătrânii satului care nu-şi uită rădăcinile şi le duc mai departe, în mediul urban sarcina revine 

instituţiilor de cultură, păstrătoare ale acestor comori şi care au datoria să-i aproprie pe tineri de 

zestrea culturală a poporului din care fac parte. 

 Prin urmare, suntem datori să ducem tradiția mai departe folosind resursele necesare de 

promovare a acesteia, iar biblioteca Județeană V.A.Urechia Galați, este cu siguranță, un promotor 

permanent al conservării şi transmiterii obiceiurilor și tradițiilor populare autohtone, prin activităţile, 

proiectele şi colecţiile sale. 

 

11) Femeia, eterna primăvară...!. Prin inițierea și derularea Proiectului „Femeia, eterna 

primăvară...!” în lunile februarie-martie 2018 Biblioteca Județeană „V.A.Urechia”, prin Filiala nr. 2 

„Paul Păltănea”- Bibliotecă Municipală, a încurajat copiii, adolescenţii, tinerii precum şi comunitatea 

gălăţeană, să descopere frumuseţea lunii martie, bogată în legende, tradiţii şi obiceiuri ce merită a fi 

cunoscute şi sărbătorite autentic româneşte, precum și promovarea acestor valori culturale atât în 

țară, cât și peste hotare. 

 Au participat instituții de învățământ din municipiul şi judeţul Galați: Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Arlechino”, Grădiniţa cu Program Prelungit „Camil Ressu”, Şcoala Gimnazială „Grigore 

Moisil”, Şcoala Gimnazială nr. 33, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Şcoala Gimnazială nr. 1 

Şendreni, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”. 

 În societatea actuală, în care asistăm la un proces evolutiv al schimbărilor economice și 

sociale, biblioteca, mai mult ca niciodată, readuce în atenția comunității tradițiile și obiceiurile care 

ne definesc ca popor. Tradiţia trebuie să redevină o parte din existența noastră. Fiecare sărbătoare 

aduce bucurie în sufletele românilor, iar generația actuală dar și cele care se succed trebuie să 

cunoască semnificația acestor evenimente transmise de străbunii noștri prin activități cultural-

educative realizate în bibliotecă. 



14 

 

 

12) Copilărie, vis şi fantezie... – proiect. An de an, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”- Bibliotecă 

Municipală, alături de instituţiile şcolare şi alte organizaţii partenere, s-a implicat în activităţi şi 

proiecte inedite şi atractive, dedicate copiilor, aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari, care 

mai păstrează încă un crâmpei din sufletul lor de copil. 

 Proiectul „Copilărie, vis şi fantezie...” desfășurat în perioada mai - iunie 2018 a oferit o 

ocazie, de întâlnire, la bibliotecă, a tuturor: copii, părinţi, bunici, dascăli, într-o lume inocentă, hazlie, 

plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Iată de ce a fost și este necesar să creem 

amintiri în mintea şi sufletul copiilor care ne îmbogăţesc viaţa, prin natura profesiei noastre, prin 

organizarea unor evenimente cum este şi acest proiect. 

 Au participat instituții de învățământ din municipiul şi judeţul Galați: Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Arlechino”, Grădinița cu Program Prelungit nr. 39, Grădiniţa cu Program Prelungit „Otilia 

Cazimir”, Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Şcoala Gimnazială 

„Sf. Dumitru”. 

 Copilăria este cea mai importantă parte a vieții unui om, atât pe termen scurt, cât și pe termen 

lung, deoarece îi influențează atât parcursul în școală, cât și cariera acestuia. Biblioteca, de 

asemenea, contribuie la dezvoltarea  fiecăruia în parte, prin colecţiile, diversitatea serviciilor sale, 

devenind astăzi un loc de „cultivare” a gustului pentru lectură, un loc al stimulării creativităţii şi al 

socializării, precum şi locul unde se pot petrece momente plăcute  într-un spaţiu modern şi valoros 

cultural. 

 

13) Centenarul prin ochii tinerei generaţii. Proiectul și-a propus, în condițiile crizei profunde de 

identitate națională, să sensibilizeze tânăra generaţie față de istoria națională și, îndeosebi, față de 

istoria locală. Activităţile propuse au fost orientate spre partea practică, interactivă, istorică, artistică, 

cu implicarea directă a elevilor şi a cadrelor didactice din şcolile şi liceele partenere şi au la bază 

preocuparea bibliotecarilor şi a cadrelor didactice, atât în procesul educativ formal cât şi în cel non-

formal, de a reaminti şi perpetua valorile primordiale ale românilor ca neam pe teritoriul României şi 

ca cetățeni ai spațiului global.   

 Considerăm o oportunitate faptul că filiala a putut oferi elevilor, cadrelor didactice şi întregii 

comunităţi locale acces la multiple informații legate de istoria poporului român, de implicațiile 

evenimentului de la 1918 pentru perioadele următoare şi pentru viitor. 

 Proiectul a fost conceput în vederea desfăşurării unor activităţi de stimulare a interesului 

elevilor pentru cunoaşterea evenimentelor istorice din prejma şi din timpul Marii Uniri de la 1918. 

Deasemenea, insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, despre trecutul istoric al poporului român, 
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pentru realizările istorice şi culturale, pentru limba română, pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

strămoşeşti, precum şi pentru cinstirea personalităţilor pecare le-a dat acest popor de la începuturile 

sale până astăzi, sunt doar câteva din subiectele şi temele pe care le vom aborda cu  ocazia acestui 

proiect. 

 Au participat instituții de învățământ din municipiul Galați: Colegiul Tehnic "Dumitru 

Moţoc", Şcoala Gimnazială "Gheorghe Munteanu", Şcoala Gimnazială "Grigore Moisil", Şcoala 

Gimnazială "Sf. Dumitru", Colegiul Tehnic "Paul Dimo", Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu". 

 Anul 2018 a fost un an  unic în viața fiecărui român, un eveniment irepetabil. Anul 2018 a 

fost o șansă rară de a ne arăta nouă, în primul rând poporului român, că într-adevăr merităm a ne 

numi români și că ne prețuim strămoșii și aceste plaiuri mioritice demonstrând, că jertfa și tenacitatea 

temerarilor Unirii nu a fost degeaba. 

 

14) Campania „Hai pe Net”, ediția a IX-a 

 Campanie de alfabetizare și incluziune digitală implementată în România, în perioada 19 – 25 

martie 2018, de Fundația EOS, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din 

România și Asociația APDETIC. Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a organizat o serie de 

evenimente în cadrul acestei campanii ce s-au desfășurat atât la sediul central cât și la filialele 

instituției. 

 

15) Campania internațională de promovare a lecturii "Oublie 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 din 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: Luxembourg, Franța, Belgia, Elveția, 

Maroc, Portugalia, Spania,Tahiti, 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 
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 Mesajul campaniei este: „Deschide o carte, citește și tu !”  

 

II.1. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei. 

 

 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. 

 În anul de referință 2018 s-a acordat asistență online și telefonic bibliotecarilor comunali din 

cadrul programului Biblionet pentru depanarea stațiilor existente în bibliotecile comunale 

 

b) 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; 

 

c) 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; 
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d) 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 2018. 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 24.352 participanți din categoriile vizate și nu numai. 

 

e) 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 2018, 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! 

 

f) 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 2018 s-a înregistrat o participare de 4.305 

persoane. 

  

 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 acestora menținându-se la un nivel ridicat. S-a 

încheiat un număr de 103 protocoale de colaborare cu diverse instituţii precum şi un număr de 87 

proiecte educaţionale. 

 

 II. 2 Proiecte/programe sub egida Euroregiunea „Dunărea de Jos” 

 

  În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” și a programelor de colaborare transfrontaliere, 
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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, 5-11 noiembrie, precum și din diverse 

donații de la persoane private, în cursul anului 2018, Biblioteca „V.A Urechia” a donat aproximativ 

2.000 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 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) ;  

 Filiala «Urechia» în cadrul bibliotecii localității Speia - Republica Moldova (iunie 2018). 

 

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 Ismail – 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. 
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III. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. 

 S-a înregistrat o participare susţinută la manifestările ştiinţifice ale profesioniştilor din 

domeniu (conferinţe ale asociaţiilor profesionale, participarea la proiecte de lucru pe secţiuni de 

specialitate, de ex. Lives.ro şi organizarea de colocvii şi întruniri profesionale cu bibliotecari din 

judeţ sau din ţară cu prilejul Zilei Bibliotecarului sau a Zilelor Bibliotecii). 

 Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la activităţile de tip asociativ s-a soldat cu 

primirea de diplome şi premii atât pentru instituţie, cât şi pentru reprezentanţii acesteia. 

 Participarea la târguri (la ediţii anuale Bookfest, Librex, Gaudeamus), la saloane 

internaţionale de carte (Iaşi, Chişinău), a prilejuit promovarea instituţiei, a autorilor gălăţeni, 

schimburile de idei şi publicaţii cu alţi parteneri culturali, indiferent de graniţele formale. 

 Organizarea târgului international de carte şi a salonului sub denumirea „Axis Libri”, precum 

şi participarea la Târgul Gaudeamus, a propulsat Biblioteca „V.A. Urechia” în poziţia de principal 

promotor al culturii scrise la Dunărea de Jos.  

 Biblioteca „V.A. Urechia” a participat la conferințele și evenimentele organizate de cele două 

asociații profesionale, ANBPR şi ABR, după cum urmează: 

- 17 – 18 mai 2018 – Conferinţa de primăvară BiblioPublica a Asociației Naționale a Bibliotecarilor 

și Bibliotecilor Publice din România de primăvară, cu tema „ Biblioteca publică – soluții și 

perspective în dezvoltarea comunității” la Bacău. Au participat patru reprezentanţi din Biblioteca 

„V.A. Urechia”; 

- 11 – 15 septembrie 2018 - A XXIX-a Conferinţă Naţională a Asociației Naționale a Bibliotecarilor 

și Bibliotecilor Publice din România, cu tema „Bibliotecile – patrimoniul cultural și digital al 

viitorului”, la Cluj-Napoca. Au participat cinci reprezentanți ai Bibliotecii; 

- 14 – 17 noiembrie 2018 – A XXX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România 

(ABR) cu tema „INIȚIATIVE, OPORTUNITĂȚI, OBIECTIVE ALE BIBLIOTECILOR 

PUBLICE DIN ROMÂNIA”, la Alba Iulia, unde au participat 5 bibliotecari. 

 

IV. Perfecţionarea personalului și dezvoltarea profesională 

 

 C ursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului: 

Pregătirea profesională a bibliotecarilor este un proces continuu şi se realizează prin: 

 studiu individual; 

 participări cu lucrări şi intervenţii la dezbateri cu ocazia diverselor întâlniri profesionale - 

schimburi de experienţă, manifestări omagiale etc. 
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 dezbateri pe microcolective, de regulă în aria birourilor specializate, pe diverse aspecte întâlnite în 

activitatea practică; 

 parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională organizate de: 

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Profesională de pe lângă Ministerul Culturii şi 

Identității Naționale la Bucureşti; ANBPR; ABR și alte instituții abilitate locale sau naționale; 

Salariaţii noştri au participat la următoarele cursuri: 

 Bazele Biblioteconomiei (I); 

 Bazele Biblioteconomiei (II); 

 Achiziții publice – Noul SEAP; 

 Standarde de calitate și de cost pentru serviciile publice descentralizate din 

domeniul culturii; 

 Participarea la Conferințele anuale pe țară la ANBPR și ABR. 

 La cursurile menţionate au participat 27 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: 

 Achiziția de carte conform normelor SEAP;  

 Exerciții/aplicații privind modul de lucru în Programul TINREAD;  

 Metode și tehnici de publicitate a bibliotecii;  

 Recuperarea cărților nerestituite de cititori.  

 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 întreprinderi şi instituţii; 

 condiţiile de desfăşurare a activităţii: starea localului, dotarea cu mobilier şi alte 

mijloace fixe. 
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V. Măsuri luate în urma controalelor, auditării interne sau alte organisme de control 

 

În cursul anului 2018 au fost efectuate următoarele controale: 

1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Galați – verificări anuale 

Prin Procesul verbal de control nr. 2833360 din 24.05.2018 au fost constatate următoarele 

nereguli: Neverificarea periodică la mijloacele tehnice de intervenție - hidranți. Deficiențele au fost 

remediate; 

2. Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați 

  -  Prin Procesul verbal de control nr. 67680 din 26.11.2018 au fost dispuse măsuri privind 

activitatea CSSM precum și necesitatea autorizării la nivelul instituției a meseriilor ce trebuie 

autorizate conform legii. Măsurile sunt în curs de îndeplinire; 

3. Curtea de conturi a României. Camera de Conturi Galați  

- Prin Raportul de control nr. 4831/14.12.2018 nu a fost dispusă nici o măsură. S-a constatat că se 

respect principiile legalității, regularității și eficienței. Perioada verificată: anul 2017. 

. 

VI. Situaţia economico-financiară a instituţiei: 

 

 VI.1. Execuţia bugetară la 12 luni: 

 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. 

 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.12.2018 

    Pentru anul 2018 conform prevederilor  bugetului de venituri şi cheltuieli 

- buget local - atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli din 5.965.560 lei  

- s-au  realizat 5.806.837 lei (97,34%), din care: 

 

 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:   5.688.500 lei, din care: 

Cheltuieli curente 5.572.195 lei, din care: 

 Cheltuieli cu personalul: 4.150.000 lei; 

 Bunuri şi servicii: 1.460.500 lei; 

 Alte cheltuieli: 78.000 lei; 

 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 2018: -12.940 lei 
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  SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:   290.000 lei, din care: 

  Alte active fixe: 290.000  lei. 

 

EXECUŢIA CHELTUIELILOR   

Execuţia cheltuielilor  BVC buget local  se prezintă astfel:  

  SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 5.572.195 lei, total din care: 

 Cheltuieli de personal: 4.077.959 lei; 

 Cheltuieli bunuri şi servicii: 1.434.809 lei; 

 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 2018: -12.940 lei 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE: 288.642 lei 

 La titlul I plăţile totale pentru cheltuieli cu personalul au fost de 4.077.959 lei,  respectiv 

98,26 % din valoarea creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:  

             - LEI - 

10     
CHELTUIELI DE PERSONAL 01 4.077.959 

  10.01   
Cheltuieli cu salariile în bani 02 3.814.754 

    
10.01.01 Salarii de bază 03 

 
3.470.387 

  
10.01.13 Indemnizații de delegare 16 3298 

    
10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 32 

 
341.069 

 10.02  Cheltuieli salarii în natură 3 124.500 

  10.02.06 Vouchere de vacanță  124.500 

  10.03  Contribuții 71 138.705 

          10.03.01  
Contribuții de asigurări sociale de 
stat 72 

 
41.473 

 

    10.03.02 Contribuții de asigurări de somaj 73 1.314 

    
10.03.03 

Contribuții de asigurări sociale de 
sănătate 74 

13.671 

    
10.03.04 

Contribuții  pentru   asigurările   de 
accidente  de  muncă  si  boli  
profesionale 

75 418 

    
10.03.06 

Contribuții  pentru  concedii și  
indemnizații 77 

2.235 

  10.03.07 Contribuție asiguratorie de muncă 78 79.594 
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     La titlul II Bunuri şi servicii plăţile totale au fost  1.434.809   lei, respectiv  

 
98,24 % din creditele aprobate cu această destinaţie, după cum urmează:                                                                                                       

- LEI - 
TITLUL II  BUNURI ȘI 

SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 
 20 1.434.809 

Bunuri și servicii  (cod 
20.01.01 la 20.01.30) 

 20.01 824.406 

  
Furnituri de birou 20.01.01 

 
3963 

 
  Materiale pentru curățenie 20.01.02 29.751 
  Încălzit, Iluminat și forță motrică 20.01.03 243.720 

  Apă, canal și salubritate 20.01.04 20.766 
 Carburanți și lubrefianți 

20.01.05 
             

30.000 
  Poștă, telecomunicații, radio, tv, 

internet 
20.01.08 43.961 

  Materiale și prestări de servicii cu 
caracter funcțional 

20.01.09 279.787 

  Alte bunuri si servicii pentru 
întretinere și funcționare 

20.01.30 172.458 

Reparații curente  20.02 19.585 
Bunuri de natura obiectelor de 
inventar  (cod 20.05.01 la 
20.05.30)  

20.05 34.257 
 

 Uniforme și echipament   20.05.01 0 
  Alte obiecte de inventar 20.05.30 34.257 
Deplasări, detasări, transferări  
(cod 20.06.01+20.06.02) 

 20.06 
         

21.537 
  Deplasări interne, detaşări, 

transferări 
20.06.01 

20.842 
 

  Deplasări în străinătate   20.06.02 695 
Cărti, publicații și materiale 
documentare 

 20.11 424.997 

Consultanță și expertiză  20.12 12.000 
Pregătire profesională  20.13 2.980 
Protecţia muncii  20.14 2.690 
Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 
20.30.30) 

 20.30 91.357 

 
Vărsăminte de PJ pentru persoane 
cu dizabilități/proiecte culturale 

 
20.30.30 91.357 

Alte cheltuieli 
Sume af pers. cu handicap 
neîncadrate 

59.40 72.371 

Plăți efectuate în anii 
precedenți recuperate în 
2017(cod85.01) 

Plăți efectuate în anii precedenți 
recuperate în 2017 

85.01 -12.944 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 
 
La „Cheltuieli de capital”:   288.642    lei respectiv 99.53% din creditele aprobate 
 
 
II. 1b   Execuţia BVC Sursa E, activitîți finanțate integral din venituri proprii    se 

prezintă astfel: 
 Venituri: 

 realizat   2018 :  27.845 lei ( 55,69% față de prevederile BVC de  50.000 lei); 
 

Cheltuieli (plăți din credite bugetare deschise Sursa E) : 8.467  lei(20.11) (16,93%) 
 Sold disponibil  70.503 lei 
 
III. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat 
 
La data de 31.12.2018 rezultatul patrimonial al exerciţiului reprezintă un deficit  în 

valoare de 4.737.974 lei, calculat astfel:  

 

 
• Total venituri operaţionale 

 
                       89.335 lei 

• Total cheltuieli operaţionale 

 
                      

                               5.289.814         lei 
 

 
Rezultatul din activitatea operaţională 

(deficit) 

 
                              5.200.479     lei 

• Total venituri financiare  
 

 
                                 0         lei 

 
• Total cheltuieli financiare 

 
                                     0    lei 

 
Rezultatul din activitatea extraordinară 
(deficit) 
 

  
                                             0           lei  

 
Rezultatul patrimonial al exerciţiului 
 

 
( deficit)                            5.200.479    lei 
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VI.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului 
Proiecte mici (1000 – 35.000) 
Proiecte medii (35.000 – 
100.000) 
Proiecte mari (peste 100.000) 

Denumirea 
proiectului 

Deviz 
estimate 
(lei) 

Deviz 
realizat 
(lei) 

1 Programe 
culturale și 
educaționale 

Proiecte mici 1. Biblioteca 
Estivală 

15.000 2.012

  Proiecte mici 2. Grădina cu 
Cărți 

1.380 625

  Proiecte mici 3. Ziua 
Bibliotecarului – 
23 aprilie 

 
1.387 53,3

  Proiecte mici 4. Ziua Bibliotecii 
- noiembrie 

19.786 2.183

  Proiecte mici 5. Zilele Cărţii 
pentru Copii - 
iunie 

13.426 1.842

  Proiecte mici 6. Cluburi de 
vacanţă –iunie/ 
august 

16.674 1.687,3

  Proiecte mici 7. Noaptea în 
Bibliotecă la 
Galați 

4.572 3.754

  Proiecte mici 8. Manifestări 
culturale, 
microexpoziţii, 
9enimente 

 
22.806 12.544

  Proiecte medii 9. Salonul Literar 
„Axis Libri“ 

38.270 6.800

  
 
 
 

Proiecte mari 10. Festivalul 
Internaţional al 
Cărții Axis Libri“ 
 

148.512 73.487

2 Programe 
investiţionale şi 
de securitatea 
muncii: 

Proiecte mici 11. Reglementări 
SSM - Serviciu de 
medicina muncii – 
serviciu extern 
specializat atât 
pentru personalul 
propriu cât și 
pentru personalul 
de la Fundația 
Andreiana  

5.000 3.690
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  Proiecte mici 12. Asistență 
juridică - 
Consiliere juridică 
și de reprezentare 
– serviciu extern 
s2cializat 

12.000 12.000

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

45.000 49.550,6

  Proiecte medii 14. Dotări 
funcționale – 
Achiziție 
autoturisme 

80.000 78.845

  Proiecte mari 15. Dotări 
funcționale – 
Echipament 
încălzire termică 

210.000 209.797

3 Programe 
ştiinţifice şi de 
dezvoltare 
organizaţională
: 

Proiecte mici 16. Ghidul Lives-
Ro 

0 0

  Proiecte mici 17. Cartea 
călătoare 

2.000 0

  Proiecte mici 18. Consfătuiri 
bianuale 

10.000 2.150

4 Programe 
editoriale 

Proiecte mici 19. Editare 
monografii 

24.500 0

  Proiecte medii 20. Editare 
periodice 

35.500 0

Total: 4 tipuri de 
program 

Total: 
- 14 proiecte mici 
- 4 proiecte medii 
- 2 proiecte mari 

20 proiecte Total: 
 

705.813 lei 

Total: 
 

461.020,2 

 

 * La aceste costuri nu sunt incluse cheltuielile cu utilitățile și funcționale care sunt de 

611.780,46 lei, precum și cheltuielile cu telefonia în valoare de 35.375,97 lei. 
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BVAU - Situație cheltuieli 
telefonie și date     

  2017 2018 

UPC 13394,95 13092,92 

Telecomunicatii CFR 12269,4 11549,02 

Comunicații date-INTERNET 25.664,35 24.641,94 

Telefonie mobila - Vodafone 6037,29 0 

Telefonie mobila - Orange 901,43 10734,03 

Cheltuieli telefonie 6.938,72 10.734,03 

Total cheltuieli 32.603,07 35.375,97 
 

BVAU - Cheltuieli cu utilitățile   

  2017 2018 

sediu central -inlcude internet 
F1, F2, F5 si telefonie integral 
F1, F2, F4, F5 459348,23 568742,91 

Filiala 1 0 0 

Filiala 2 0 0 

Filiala 3 0 0 

Filiala 4 43516,67 43037,55 

Filiala 5 0 0 

total utilități   611780,46 
 

 VII. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 

comunităţii la proiectele incluse în acestea) 

În anul 2018 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a realizat mai multe tipuri de 

programe, acestea fiind continuate şi 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 se vor continua şi dezvolta astfel încât să facă faţă exigenţelor proprii şi beneficiarilor 

instituţiei şi membrilor comunităţii locale. 

 

 VII.1. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în 

funcţie de răspunsul comunităţii) 
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 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat în anul 2018 un total de 1.862 manifestări 

culturale, cu 170 mai mult față de anul 2017 (1.692 manifestări culturale) prin forţe proprii sau în 

colaborare cu diferite organizaţii. Dintre acestea 1.078 au fost expoziții tematice. Evenimentele au 

fost organizate atât la sediul central, la filiale cât şi în spaţii non-formale (Anexa).  

 La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria bibliotecii de 

343.963 persoane, cu 32.901 persoane mai mult față de anul 2017 (311.062 persoane) la care se 

adaugă 764.895 vizitatori direcţi la Bibliotecă şi Filiale. 

 Din fiecare categorie putem să exemplificăm cu cele mai importante activităţi, astfel, în 

cadrul programelor culturale şi educaţionale enumerăm: 

A) Programe culturale şi educaţionale anuale: 

 Ziua Culturii Naţionale – Eminescu – Program de manifestări dedicate marelui poet 

naţional; 

 Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie; 

 Zilele cărţii pentru Copii – Carnavalul Cărții - 1 iunie; 

 Clubul de vacanţă, pe timp de vară, cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor; 

Cafeneaua culturală; BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah, 

sportul minţii! 

 Biblioteca Estivală – deschisă pe perioada vacanței de vară în Parcul Central „Mihai 

Eminescu”; 

 Grădina cu Cărți – program de educație non-formală, deschis pe perioada vacanței de 

vară în Grădina Publică; 

 Festivalul Internațional al Cărții AXIS LIBRI, a X-a ediţie – ediție dedicată Centenarului 

Marii Uniri organizat 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”, 

Direcția Județeană pentru Cultură, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, Teatrul 

Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani  Tardini”, Teatrul 

de Păpuşi „Gulliver”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Universitatea „Danubius”, 

Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie 

„Paul Păltănea”, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Muzeul de 

Artă Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor și cu alte 

instituții de cultură și învățământ gălățean; 
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 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 de promovare a lecturii implementat de 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”; 

 Zilele Bibliotecii „V.A.  Urechia” - (săptămâna 5 – 11 noiembrie ; ziua de 11 noiembrie – 

data inaugurării Bibliotecii „V.A. Urechia”); 

 Tradiții și obiceiuri de iarnă - Expoziții și manifestări realizate în colaborare cu partenerii 

culturali din Galaţi sau din ţară. 

 

B) Programele investiţionale pot fi grupate astfel: 

a) Dotări funcționale; 

b) Întreținere echipamente birotică; 

c) Adaptarea condiţiilor de lucru la cerinţele legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în 

muncă, asigurarea de echipamente de lucru şi protecţie, anual; 

d) Asistență juridică. 

 

C) Programele ştiinţifice şi dezvoltare organizaţională: 

 

 Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Pregătire Profesională.  

 Finanțator: Fundația IREX România, cu finanțare de la Fundația Bill & Melinda Gates.  

 În cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați a fost creat „Centrul Regional de 

 Pregătire Profesională” ca ultimă acțiune a Programului „Biblionet” susținut de Fundația 

 IREX. La nivel național au fost alese cinci biblioteci (București, Deva, Brașov, Cluj și 

 Galați) care vor avea rol de centre de învățare atât pentru bibliotecarii din instituție,

 bibliotecarii din bibliotecile din județ, bibliotecarii din județele arondate, cât și pentru 

 utilizatorii Bibliotecii, orice utilizator al Bibliotecii sau potenţial utilizator care dorește să 

 parcurgă o formă de  pregătire profesională ; 

 Digitizarea documentelor de la Compartimentul Colecţii speciale. S-a continuat 

implementarea proiectului de digitizare a documentelor de bibliotecă, prin digitizarea şi 

arhivarea unor documente din Colecţiile speciale, scanarea de fotografii sau a altor tipuri 

de documente necesare în cadrul programului de manifestări al bibliotecii, scanări ale 
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documentelor de bibliotecă la cererea cititorilor şi scrierea acestora pe suport digital. Au 

fost scanate cca 3000 de obiecte digitale; 

 Dezvoltarea serviciilor de referinţe la distanţă - 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 632 de postări; pagina a înregistrat o creștere a numărului de aprecieri cu 2961 

față de sfârșitul anului trecut, ajungând la sfârşitul anului 2018 la un număr total de 10.229 

de aprecieri. Impactul postărilor pe parcursul anului 2018, reprezentat de numărul de 

persoane care au luat contact cu pagina Serviciului, a atins o medie de 923 de persoane 

zilnic, numărul de persoane care au văzut conținut asociat paginii Serviciului ajungând la 

sfârșitul anului 2018 la 3.445.477 utilizatori unici. Numărul de aprecieri venite din partea 

noilor vizitatori ai paginii în anul 2018 a fost de 3281 aprecieri. Media pe zi a aprecierilor 

în anul 2018 a fost de 8, a comentariilor de 44 şi a distribuirilor de 106. 

  

D) Programele editoriale 

 

 Biblioteca Judeţeană„V.A. Urechia” a reușit ca, prin programele editoriale şi mai ales prin 

crearea brandului cultural „Axis Libri” (Revistă, Târg de carte, Editură, Minilibrărie și Salon 

literar sub aceeaşi denumire), să promoveze imaginea instituţiei şi a profesiei de bibliotecar prin 

mijloace proprii. Programul editorial al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” poate fi împărţit pe 

două tipuri de documente: 

 publicații prin care instituţia promovează imaginea instituţiei, a  profesiei de bibliotecar şi 

a valorilor culturale locale; acestea fiind : Revista „Axis Libri”, Buletinul „Fundaţiei 

Urechia”, Buletinul informativ „Asociaţia”, Anuarul științific, precum și Anuarul 

evenimentelor culturale; 

 monografii ale scriitorilor gălăţeni, lucrări de referinţă legate de activitatea de memorie 

culturală locală şi alte tipuri de tipărituri cu caracter ştiinţific, cum ar fi Oameni în 

memoria Galaţiului, realizat de colectivul compartimentului Informare Bibliografică. 
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VII.2. 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 Realizat  

Salonul Literar 
„Axis Libri“ 

- Promovarea și 
dezvoltarea 
actului cultural la 
nivelul culturii 
gălăţene 
ATINS 

5000/6700 20 ediții/ 
21 ediții 

38270 6800  

Ziua 
Bibliotecarului 

- Promovarea 
profesiei de 
bibliotecar 
ATINS 

1050/ 2052 23 -30 
aprilie 

1387 53,3  

Zilele Cărţii 
pentru Copii - 
iunie 

- Promovarea 
lecturii și cărții în 
rândul publicului 
tânăr 
ATINS 

2675/ 3754 1-15 iunie 13426 1842  

Clubul de 
vacanţă: 
-Cafeneaua 
culturală 
-Clubul 
curioșilor 
-Petrece vacanța 
ALTFEL 
- Șah, sportul 
minții 

- posibilităţi 
educative şi 
atractive de 
petrecere a 
vacanţei 
ATINS 

6500/ 7457 Iulie-
septembrie 

16674 1687,3  

Biblioteca 
Estivală 

- servicii 
educative şi de 
petrecere a 
vacanţei de vară 
într-un spaţiu 
neconvenţional – 
Parcul Eminescu 
ATINS 

15000/ 24352 Iunie/ 
septembrie 

15000 2012  
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Grădina cu Cărți - proiect de 
educație non-
formală 

3500/ 4305 Iunie/ 
septembrie 

1380 625  

Zilele 
Bibliotecii 
V.A. Urechia 

- promovarea și 
marcarea 
importanței 
bibliotecii 
publice 
ATINS 

3200/ 7543 5-11 
noiembrie  

19786 2183  

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 
nevăzătoare 

2000 0  

Editare 
periodice și 
publicații 
proprii 

- promovarea 
profesiei, 
cunoaștere locală, 
dezvoltare 
educativ-culturală 
ATINS 

Conform 
planului 
editorial 

 70000 0  

Noaptea în 
Bibliotecă la 
Galați 

- dezvoltarea 
actului cultural la 
nivel local și 
național 
ATINS 

6700/ 7700 Prima 
sâmbătă din 
luna 
octombrie 

4572 3754  

Festivalul 
Internațional 
Axis Libri 

- dezvoltarea 
actului cultural la 
nivel local și 
național 
ATINS 

32000/ 53200 13-17 iunie 148512 73487  

Total venituri 
utilizate 
din care: 

   327.507 94.593,6  

 

 În analiza de mai sus nu sunt cuprinse și Programele investiţionale şi de Securitate a muncii a 

căror estimare a fost de 352.000 lei și realizare 353.882,6 lei. Acest subiect a fost tratat mai 

pe larg la pct. VI.2 a prezentului raport. 
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 S-a urmărit permanent realizarea obiectivelor cuprinse atât în Planul de management al 

BVAU pentru perioada 2016-2019 precum și în Planul de activitate al instituției pentru anul 2018 

cu precizarea că sunt activități care decurg din programele 2017-2018 și vor fi continuate pe 2019. 

La acestea se vor adăuga manifestările incluse în Anuarul activităților culturale pe 2018 și 2019.  

 Din concluziile desprinse și experiența acumulată în anul 2018 se impune ca, în anul 2019, 

să acționăm mai eficient în atragerea de noi resurse financiare prin proiecte locale, naționale și 

europene pentru a reuși creșterea calitativă a serviciilor publice pentru utilizatori și, implicit, a 

vizibilității imaginii publice a instituției noastre de cultură – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”.  

 

 

 

 Galaţi,      

 05.02.2019    

       

        Întocmit de: 

        Șef Serviciu Relații cu Publicul 

        Jr. Florina Diaconeasa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Red: F.D. /3 ex. 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna ianuarie 2018 
 

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 
Eminescu și copiii. Au participat elevii Școlii 
Gimnaziale nr. 28, coordonați de cadrele 
didactice: Berdilă Anica, Olariu Liliana, Gavrilă 
Elena Dorela, Hogaș Drăguța și bibliotecar 
Tănase Victorița 

19.01.2018 52 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

2.  

Centenarul României Mari - viziune, cunoaștere 
și promovare a istoriei de acum 100 de ani” - 
lansare proiect. Proiectul se va derula în perioada 
ianuarie – decembrie 2018, în parteneriat cu 16 
instituții de învățământ din municipiul și județul 
Galați.  
La acțiune au participat elevii Școlii Gimnaziale 
„Sfinții Împărați”, coordonați de Dir. prof. Cristea 
Elena-Laura, prof. Livan Ramona și bibliotecar 
Patron Mariana. Invitat special: Prof. Dr. Langu 
Sorin 

25.01.2018 51 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

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

17.01.2018 24 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4.  
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 

31.01.2018 24 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 

5.  

Porni Luceafărul – expozitie de documente din 
colectiile Sectiei pentru copii 
Loc de expunere: sediul cental, parter, holul 
principal 

10-28.01.2018 507 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

6.  

Poveștile copilăriei – expoziție realizată de 
Valentin Cocâi, membru al Cercului de pictură de 
la Palatul Copiilor Galați, coordonat de prof. 
Brumar Mihaela 

29.01–
16.02.2018 

508 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

 
Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

7.  
Umberto Eco - expoziţie de documente 04-13.01.2018 681 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

8.  
Mihai Eminescu, poetul naţional al românilor - 
expoziţie de documente 

13-31.01.2018 1266  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

9.  
24 ianuarie  -Marea Unire - expoziţie de 
documente 

23-31.01.2018 815  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

10.  
Autori americani contemporani - expoziţie de 
documente 

31.01.2017 154  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

11.  
Pe lângă plopii fără soţ – manifestare culturală 
dedicată marelui poet național Mihai Eminescu 

16.01.2018 36 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

12.  
Eminescu să ne judece - manifestare culturală 
dedicată marelui poet național Mihai Eminescu 
 

17.01.2018 62     
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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 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 
 

13.  
Vise pe peliculă - expoziție de filme din colecțiile 
multimedia organizată la mezanin 
 

1-31.01.2018 207 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

14.  

Tudor Vianu, estetician, istoric și critic literar – 
120 de ani de la naștere (27 dec. 1897 – 21 mai 
1964), expoziție de documente din colectiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectura „Mihai 
Eminescu” 

19.12.2017-
12.01.2018 

154 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 

15.  

Emil Gârleanu, prozator român – 140 de ani de 
la naștere (5 ian. 1878-2 iul. 1914), expoziție de 
carte și periodice organizată în foaierul sălilor de 
lectură 

5-12.01.2018 147 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

16.  

Arta cuvântului la Eminescu – Pagini de 
publicistică eminesciană, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 
 

13-21.01.2018 139 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 

17.  
Omagiu Marelui Poet Mihai Eminescu, expoziție 
organizată vineri 15 ianuarie 2018, în foaierul 
Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galați 

15.01.2018 452 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

18.  

Personalități gălățene aniversate în luna 
ianuarie: Alexandru Papadopol-Calimah, om 
politic, publicist – 185 de ani de la naștere (15 
ian. 1833 – 18 iun.1898), expoziție de documente, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

14-22.01.2017 154 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.  

Alexandru Ioan Cuza și Unirea – 159 de ani de la 
Unirea Principatelor Române de la 1859, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

22-29.01.2018 157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

20.  

Personalități gălățene comemorate în luna 
ianuarie: Paul Păltănea, profesor de istorie, 
muzeograf, bibliotecar și publicist – 10 ani de la 
moarte (25 iun. 1924 – 25 ian. 2008), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

22-29.01.2018 141 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

21.  
Și el e istorie.... Nicolae Ceaușescu – 100 de ani 
de la naștere” (26 ian. 1918 – 25 dec. 1989), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii 

22-29.01.2018 143 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

22.  

Mircea cel Bătrîn, Domn al Țării Românești și 
ctitoriile sale - 600 de ani de la moarte (1355 – 
31 ian. 1418), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

30.01-
05.02.2018 

169 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 

23.  

Ștefan Luchian, pictor român – 150 de ani de la 
naștere (1 feb. 1868 – 7 iun.1916), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

30.01-
05.02.2018 

157 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

24.  

Smaranda Brăescu, parașutistă și aviatoare 
născută la Galați – 70 de ani de la moarte (21 
mai 1897 – 2 feb. 1948), expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în sala de 
lectură „Mihai Eminescu” 

30.01-
05.02.2018 

169 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

25.  

Personalitatea săptămânii – Jeremy Renner 
(07.01.1971) – actor – fişă  biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

1-7.01.2018 104 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

26.  
Personalitatea săptămânii – Rod Stewart 
(10.01.1945) – interpret - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

8-14.01.2018 106 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

27.  

Personalitatea săptămânii -  Placido Domingo 

(21.01.1941) – interpret - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

15-21.01.2018 105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

28.  
Personalitatea săptămânii – Davis Strathairn 
(26.01.1949) – actor - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

22-28.01.2018 103 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

29.  
Personalitatea săptămânii – Phil Collins - 
(30.01.1951) - interpret - fişă biobibliografică de 

29.01-
04.02.2018 

101 Educaţie, 
cultură, 

Peste 14 
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 

rezentare, expusă în sala multimedia cinema sociale 

30.  

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

03.01.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

31.  

Simpozionul „De la Mica Unire la Marea Unire” 
organizat de Biblioteca „V.A. Urechia” în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați 

13.01.2018 76 Educație, 
cultură, 
istorie 

7-14 ani Elevi, profesori Pagina web: 
www.bvau.ro , 
pagina de FB, mass-
media locală 

Secția Colecții Speciale 
 

32.  

Eminescu în viziunea artistului Mișu Teișanu – 
expoziție care expune 22 de cromolitografii 
imprimate în Atelierul Societății Luceafărul din 
București între anii 1921-1923, considerate 
rarități bibliofile 

 3-31.01.2018 554 Educaţie 
culturală 

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

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
 

33.  

Omagiu Marelui Poet. Au participat elevii clasei 
a VI-a de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, 
prof. Ștefania Sandu și bibliotecar Gina Mocanu. 
 

16.01.2018 46 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

34.  
Eminescu în veșnicia Timpului – moment 
artistic. Au participat elevii clasei a IX-a A de la 
Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”, prof. Aura 

17.01.2018 36 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 

Cășuneanu 

35.  

In memoriam - Mihai Eminescu- dezbatere 
literară. Au participat elevii clasei a XI-a F de la 
Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Mariana 
Constantin. 

17.01.2018 34 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

36.  

Pe urmele marelui poet, Mihai Eminescu- 
prezentare power-point cu momente din viața și 
activitatea marelui poet. Au participat elevii clasei 
a IV-a de la Colegiul Național „Al. I. Cuza”, prof. 
Mariana Balaban 

18.01.2018 46 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

37.  
Despre Unire! – oră de istorie. Au participat 
elevii clasei a VI-a de la Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță” 

25.01.2018 38 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

38.  

Omagiu Marin Sorescu – 82 ani de la naștere -
Sceneta „A treia țeapă” prezentată de elevii clasei 
a XII-a de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, 
prof. Mariana Constantin 

30.01.2018 56 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

39.  
Noutățile lunii ianuarie - expoziție cu 
documente din colecția bibliotecii 

31.01.2018     181 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

40.  
Ion Creangă – expoziție cu documente din 
colecția bibliotecii. 
 

03–12.01.2018 
 

184 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 

41.  
Dor de Eminescu – expoziție cu documente din 
colecția bibliotecii   

10.01 – 31.01 176 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

42.  
Poezia eminesciană în imagini – expoziție cu 
lucrări ale elevilor de la Liceul de Arte „Dimitrie 
Cuclin” 

15–31.01.2018     181 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

43.  

Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei 
românești – expoziție cu desene realizate de 
elevii clasei I D de la Școala Gimnazială „Ștefan 
cel Mare” 

16–31.01.2018 
 

184 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

44.  
Unirea Principatelor Române – expoziție  cu 
documente din colecția bibliotecii 

22–31.01.2018 
 

176 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

45.  
Bucuriile iernii – lucrări realizate de preșcolarii 
de la Grădinița nr. 2 „Sf. Stelian”   

26–31.01.2018 
 

139 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

46.  
Neagu Djuvara – omagiu – expoziție  cu 
documente din colecția bibliotecii 

25-31.01.2018 184 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

47.  
Et Caragialia ego – omagiu lui I.L. Caragiale 
adus de elevii clasei a-IX-a B de la Colegiul 
Național „Costache Negri”, prof. Cătălina Radu 

31.01.2018 48 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

48.  
Hoțul de cărți – atelier de lectură. Au participat 
elevii clasei a X-a D de la Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță”, prof. Ștefania Sandu. 

31.01.2018 57 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

49.  
Vis de iarnă – expoziție cu desene realizate de 
elevi de la Școala Gimnazială „C-tin Gheorghe 
Marinescu” și Școala Gimnazială nr. 17, prof. 

26-31.01.2018 174 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 

Adrian Vădeanu. 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

50.  

05 ianuarie: Emil Gârleanu (n. 5 ianuarie 1878, 
Iași – d. 2 iulie 1914, Câmpulung) prozator, 
regizor, scenarist de film și jurnalist român: 140 
ani de la naștere - expoziție de documente 

5-10.01.2018 

 

204 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 

51.  

05 ianuarie: Ion Minulescu (n. 6 ianuarie 1881, 
București - d. 11 aprilie 1944, București) poet și 
prozator român: 137 ani de la naștere - expoziție 
de documente 

Idem 207 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

52.  

05 ianuarie: Ionel Teodoreanu (n. 6 ianuarie 
1897, Iași - d. 3 februarie 1954, București) 
romancier și avocat român: 121 ani de la naștere - 
expoziție de documente 

Idem 192 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

53.  

11 ianuarie: Thomas Hardy, (n. 2 iunie 1840 — 
d. 11 ianuarie 1928) scriitor și poet naturalist 
britanic: 90 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

08-14.01.2018 187 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

54.  
11 ianuarie: Invitație la lectură: noutăți - 
expoziție de documente Idem 198 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori 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.  
12 ianuarie: Charles Perrault (n. 1628, Paris - d. 
1703) poet francez, scriitor de proză și povestitor: 
390 ani de la naștere - expoziție de documente 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

56.  

12 ianuarie: Jack London (n. 12 ianuarie 1876, 
San Francisco - d. 22 noiembrie 1916, Glen Ellen, 
California) scriitor și jurnalist american: 142 ani 
de la naștere - expoziție de documente 

Idem 207 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

57.  

12 ianuarie: Lewis Carroll (n. 27 ianuarie 1832 - 
d. 14 ianuarie 1898) prozator, matematician, 
logician, cleric și fotograf englez: 120 ani de la 
moarte - expoziție de documente 

Idem 

192 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

58.  
15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale - expoziție 
de documente 

Idem 
187 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

59.  

15 ianuarie: Mihai Eminescu (15/27 ianuarie 
1850 – 15/27 iunie 1889) poet, prozator și 
jurnalist român: 168 ani de la naştere - expoziție 
de documente 

Idem 
198 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

60.  

18 ianuarie: Grigore Vieru (14 februarie 1935 -  
18 ianuarie 2009) poet român din Republica 
Moldova: 9 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

Idem 

 
204 Educaţie, 

cultură,  
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

61.  
18 ianuarie: Ioan Slavici (18 ianuarie 1848- 17 
august 1925) scriitor, jurnalist și pedagog român: 
170 ani de la naştere - expoziție de documente 

Idem 207 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

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 

62.  

19 ianuarie: Edgar Allan Poe (n. 19 ianuarie 
1809, Boston/Massachusetts - d. 7 octombrie 
1849, Baltimore/Maryland) poet, romancier, 
nuvelist și critic literar american: 209 ani de la 
naştere - expoziție de documente 

 

Idem 

204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

63.  
19 ianuarie: George Orwell (n. 25 iunie 1903 - d. 
21 ianuarie 1950) scriitor englez: 68 ani de la 
moarte - expoziție de documente 

Idem 207 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

64.  
22 ianuarie: „Unirea Principatelor Române”: 
cls. a II-a Liceul Teoretic „Mircea Eliade - 
expoziție de desene 

22- 31.01.2018 
192 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

65.  

23 ianuarie: Stendhal (23 ianuarie 1783, 
Grenoble – 23 martie 1842, Paris) scriitor francez: 
235 ani de la naştere - expoziție de documente 

Idem 

 
187 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

66.  

25 ianuarie: Paul Păltănea (n. 25 iunie 1924, 
București - d. 25 ianuarie 2008, Galați) istoric 
român: 10 ani de la moarte - expoziție de 
documente 

Idem 198 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

67.  
25 ianuarie: Virginia Woolf (n. 25 ianuarie 1882, 
- d. 28 martie 1941) scriitoare engleză: 136 ani de 
la naştere - expoziție de documente 

Idem 
204 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

68.  

25 ianuarie: William Somerset Maugham (n. 25 
ianuarie 1874 la Paris - d. 16 decembrie 1965 la 
Nice) dramaturg și prozator englez: 144 ani de la 
naştere - expoziție de documente 

Idem 

207 Educaţie, 
cultură, 
literatură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Domeniul Vârsta 
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Socio- 
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participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

69.  

29 ianuarie: Anton Pavlovici Cehov (n. 17/29 
ianuarie 1860– d. 2/15 iulie 1904) medic, prozator 
și dramaturg rus: 158 ani de la naştere - expoziție 
de documente 

Idem 192 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

70.  

29 ianuarie: Boris Leonidovici Pasternak (n. 29 
ianuarie 1890- d. 30 mai 1960) a fost un poet și 
scriitor evreu rus: 128 ani de la naştere - 
expoziție de documente 

Idem 187 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

71.  

30 ianuarie: Ion Luca Caragiale (n. 30 ianuarie 
1852– 9 iunie 1912) dramaturg, nuvelist, 
pamfletar, poet, scriitor român: 166 ani de la 
naştere - expoziție de documente 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

72.  
31 ianuarie: John Galsworthy (n. 14 august 1867 
- d. 31 ianuarie 1933) a fost un prozator englez: 
85 ani de la moarte - expoziție de documente 

Idem 200 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

73.  
Dor de Eminescu- activitate culturală cu 
participarea clasei a V-a de la Liceul Teoretic 
,,Mircea Eliade” 

16.01.2018 37 Educaţie,  
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

74.  
Ars Litterarum - activitate culturală cu 
participarea clasei a XI-a D de la Colegiul Tehnic 
de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” 

17.01.2017 22 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

75.  

Mihai Eminescu – crâmpeie din opera marelui 
poet – activitate culturală la care au participat 
elevi de la Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi 
Turism „Dumitru Moţoc” 

17.01.2018 41 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 
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76.  
Luceafărul poeziei româneşti – activitate culturală 
la care au participat elevi de la Şcoala Gimnazială 
„Grigore Moisil” 

18.01.2017 31 Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

77.  

Dor de Eminescu – activitate culturală la care au 
participat elevi de la Şcoala Gimnazială „Grigore 
Moisil”, clasele a IV-a A, a IV-a B, a VI-a A și a 
VII-a C  

19.01.2017 49 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

78.  

Lansarea Proiectului „Pe urmele lui Eminescu” –
au participat elevi de la Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentară „Elena Doamna” în 
parteneriat cu instituţii şcolare din municipiu  

19.01.2017 148 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

79.  
Eminescu în durata eternă – activitate culturală 
au participat elevi de la Liceul Teoretic „Mircea 
Eliade: clasele a IX – X-a   

29.01.2017 32 Educaţie,  
artă 

 
15-25 ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

80.  
Literatura pentru copii  - expoziția de 
documente 

18.01.2018 31 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

81.  

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
4 miniexpoziții 

3-31.01.2017 407 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

82.  
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 509 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 

83.  

Eminescu, poetul nemuririi noastre! 
Expoziție de documente și eseuri realizate de 
elevii Colegiului Național ”AL. I. Cuza” sub 
îndrumarea prof. Stanciu Violeta, prof. Luminița 
Lupu, prof. Mihaela Știubian, bibliotecar Livia 
Elena Enea 

15 - 31.01.2018 251 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

84.  
24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor 
Române - expoziție de documente de bibliotecă 

23 – 31.01.2018 197 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

85.  

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 

125 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

86.  
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

107 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

87.  
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- 

decembrie 2018 

89 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

Locații externe 

88.  

Moment festiv dedicat „poetului nepereche al 
poeziei românești“ - la 168 de ani de la 
nașterea Sa 
Loc de desfășurare: Statuia marelui poet național 
Mihai Eminescu din Parcul municipal din Galați 

15.01.2018 585 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 
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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 

89.  

Spectacol omagial dedicat ZILEI CULTURII 
NAȚIONALE - „Eminescu – De-a pururi, “ 
Loc de desfășurare: Teatrul Muzical „Nae 
Leonard“ Galați 

15.01.2018 651 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

90.  

Apărătorii Orașului Galați  
Sâmbătă, 20 ianuarie 2018, a avut loc inaugurarea 
Monumentului „Apărătorii Orașului Galați” 
dedicat împlinirii a 100 de ani de la „Bătălia 
pentru Galați”. Cu acest prilej s-a oferit o diplomă 
și însemne jubiliare directorului Bibliotecii - prof. 
Zanfir Ilie 
Loc de desfășurare: Piațeta de la STIREX, Galați 

20.01.2017 1 Cultură - Managerul 
bibliotecii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 90 din care: 32 
manifestări, 58 expoziții 

Nr. total participanţi =  17.374 
Nr. vizite =  59.877 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna februarie 2018 
 

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 
 

91.  

Dimineți de lectură 
De-ale lui Caragiale. Participanți: elevii Școlii 
Gimnaziale Nr. 16,  elevii Școlii Gimnaziale 
Barcea 

02.02.2018 83 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

92.  

Centenarul României Mari - viziune, cunoaștere 
și promovare a istoriei de acum 100 de ani” - 
Partenerii: elevii Liceului Tehnologic „Paul 
Bujor” din localitatea Berești, coordonați de 
Director prof. Dică Gabriela, prof. Constantin 
Carmen și Băican Ana-Maria. La această 
activitate au participat și elevii clasei a IV-a ai 
Școlii Gimnaziale nr. 16, coordonați de Director 
prof. Mogoș Mariana și prof. înv. primar Drăguț 
Viorica.  

12.02.2018 57 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

93.  

Dimineți de lectură 
Povestea curcubeului - prima mea lectură! 
Participă elevii clasei I, Școala Gimnazială 
„Gheorghe Munteanu” din Galați 

16.02.2018 35 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

94.  
„Literatura pentru copii - Copiii Galațiului 
Creează” - deschidere proiect educațional. 
Partener: Cenaclul Literar „Destine Junior” 

18.02.2018 45 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 

95.  
Clubul de șah „Axis Libri” - instructor, Adrian 
Smărăndoiu 

14.02.2018 22 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

96.  
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 
 

21.02.2018 21 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

97.  

Poveștile copilăriei – expoziție cu lucrări 
realizate de elevul Valentin Cocâi, membru al 
Cercului de pictură de la Palatul copiilor, Galați, 
coordonat de prof. Brumar Mihaela.  

02 – 28.02.2018 495 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

98.  
Gheorghe Ţiţeica - expoziţie de documente 05-10.02.2018 589  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

99.  Dan Puric- expoziţie de documente 12-14.02.2018 975  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

100. 
Valentine Day- expoziţie de documente 14-20.02.2018 815  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

101. 
Dragobete cap de primăvară – expoziţie de 
documente 

20– 26.02.2018 551 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

102. 
Dragobete – expoziţie 
 
 

01– 28.02.2018 1452 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

103. 
Citim împreună de la mic la mare – activitate 
culturală 

01.02.2018  64 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

104. 
De Dragobete iubeşte româneşte – manifestare 
literară 

20.02.2018 67 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

105. 
Vizită – elevii Liceului de Marină 20.02.2018 32 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 
 

106. 

Mari clasici - Nu sunt jumătăți de anotimpuri, 
anotimpurile trebuie trăite - Antonio Vivaldi 
(1678 - 1741) - 340 de ani de la nașterea marelui 
compozitor italian - expoziție de filme din 
colecțiile multimedia organizată la mezanin 
 

1-28.02.2018 297 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

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 

107. 

Personalități gălățene comemorate în luna 
februarie: Alexandru D. Moruzi, primar al 
Galațiului – 140de ani de la moarte (30 mart. 
1815 - 6 feb. 1878), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

5-12.02.2018 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

108. 

Geo Bogza, scriitor român – 110 ani de la naștere 
(6 febr. 1908 – 14 sep. 1993), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

5-12.02.2018 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

109. 

Richard Wagner, compozitor, teoretician și 
dramaturg german – 135 de ani de la moarte (22 
mai 1813 – 13 feb. 1883), expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

13-19.02.2018 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

110. 

Ștefănescu Melchisedec, primul episcop al 
Dunării de Jos – 195 de ani de la naștere, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

13-19.02.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

111. 

Personalități gălățene aniversate în luna 
februarie: B. Jordan, scriitor, reprezentant al 
romanului social românesc al secolului al XX-lea 
– 115 ani de la naștere, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în ala de 
lectură „Mihai Eminescu” 

20-26.02.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

112. 

Tudor Mușatescu, dramaturg, prozator și poet 
român – 115 ani de la naștere (22 feb. 1903 – 4 
nov. 1970), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

20-26.02.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

113. 
Ligia Macovei, pictor și grafician român – 20 de 
ani de la moarte (18 iun. 1916 – 25 feb. 1998), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 

20-26.02.2018 204 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

organizată în foaierul sălilor de lectură 

114. 

Personalitatea săptămânii – Claudio Arrau 
(06.02.1903 - 09.06.1991) – pianist - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

5-11.02.2018 147 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

115. 

Personalitatea săptămânii -  Jennifer 

Aniston (11.02.1969) – actriță - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

12-18.02.2018 153 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

116. 
Personalitatea săptămânii – Milos Forman 
(18.02.1932) – regizor - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

19-25.01.2018 145 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

117. 
Personalitatea săptămânii – Javier Bardem 
(01.03.1969) – actor - fişă biobibliografică de 
rezentare, expusă în sala multimedia 

26.02-
04.03.2018 

155 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

118. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

01.02.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

119. 

Colocviul Constructorilor de Nave - cea de-a 
63-a întâlnire 

02.02.2018 73 Inginerie 
navală 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

120. Vizită și vizionare colectivă – copii de la Centrul 07.02.2018 5 Educație, 30-35 ani Părinți, 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 

de Zi pentru persoane adulte cu handicap 
„Luceafărul” Galați 

cultură educatori 

121. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Liceul 
Teoretic „Paul Bujor” Berești 

12.02.2018 20 Educație, 
cultură 

13-14 ani Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

122. 
Vizită și vizionare colectivă – copii de la Centrul 
de Zi pentru persoane adulte cu handicap 
„Luceafărul” Galați 

14.02.2018 5 Educație, 
cultură 

30-35 ani Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

123. 

Deschiderea Salonului Literar „Axis Libri”, cu 
lansarea volumelor: „Atunci când era mereu 
duminică”, autor Ștefan MITROI; „Produse 
derivate”, autor Florin DOCHIA, „Orașul 
închis”, autor Viorica RĂDUȚĂ, „Paradigme 
poetice actuale”, autor Mioara BAHNA și 
„Lentila de rezervă”, autor Mariana DAVID 

15.02.2018 111 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

124. 
Vizită și vizionare colectivă – copii de la Școala 
nr. 24 „Sf. Împărați Mihail și Gavriil” Galați 

16.02.2018 22 Educație, 
cultură 

7-8 ani Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

125. 

Salonul Literar „Axis Libri” - lansarea 
volumelor: „Cavalerul cu aripi de petale”, autor 
Aurelian SILVESTRU; „Gândirea creștină 
arheică eminesciană”, autor Dumitru TIUTIUCA 
și „Januvia: Romanul ascezei”, autor Daniel 
CORBU. În cadrul manifestării a avut loc și 
prezentarea noutăților editoriale de la Editura 
Princeps Multimedia Iași, realizată de dna 
Filomena CORBU, directorul editurii 

22.02.2018 115 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

 

126. 

Dimitrie Cuclin – un gălățean de notorietate 
mondială, expoziție de documente dedicată 
împlinirii a 40 de ani de la trecerea în nemurire a 
compozitorului, filosofului și scriitorului gălățean 

5-11.02.2018 124 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

127. 
Dimitrie Cuclin - program artistic comemorativ 

 

07.02.2018 89 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 Idem 

Secția Colecții Speciale 

128. 
O călătorie în Era Gutenberg: Expoziție de cărți 
rare din colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”  

 1-28.02.2018 554 Educaţie 
culturală 

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

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

129. 

Citim împreună…cartea O BUCLĂ ÎN TIMP- 
activitate realizată cu ocazia Zilei Internaționale a 
Cititului Împreună. Participă elevii clasei a VI-a 
de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, prof. 
Ștefania Sandu și bibliotecar Gina Mocanu 

01.02.2018 44 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

130. 

Pușculița cu lecturi – oră de lectură organizată 
cu ocazia ZICI 2018. Participă elevii clasei I A de 
la Colegiul Național „Costache Negri”, prof. Gina 
Trotușanu 

01.02.2018 34 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

131. 
Cărticica mea – atelier de lectură. Participă elevii 
clasei a III-a de la Școala Gimnazială „Ion 

06.02.2018 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Creangă” din localitatea I.C. Brătianu, județul 
Tulcea 

132. 
Simplu…Caragiale – atelier de lectură. Participă 
elevi de la Școala Gimnazială nr. 24, prof. 
Antoanela Emanuela Moșescu 

16.02.2018 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

133. 

Omagiu adus scriitorului Marin Sorescu- 
recital poetic. Au participat elevii clasei a X-a de 
la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, prof. 
Aurora Vlase 

19.02.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

134. 
Pe aripi de vioară în luna iubirii – recital. Au 
participat elevi de la Liceul de Arte „Dimitrie 
Cuclin 

21.02.2018 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

135. 

Personajele lui Caragiale, între creativitate și 
originalitate – atelier de teatru. Participă elevi de 
la Colegiul Național „Al. I. Cuza”, prof. Mariana 
Balaban 

21.02.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

136. 

Activitate 4D – De Dragoste De Dragobete  - 
recital din lirica poeziei de dragoste. Participă 
elevii clasei a IX-a E de la Colegiul Național 
„Costache Negri”, prof. Gina Burghiu și Elvira 
Alexandrescu 

22.02.2018 48 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

137. 

Evoluționismul și Darwin. Au participat elevii 
clasei a X-a F de la Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță”, prof. Camelia Butnărașu și Marian 
Neculcia 

26.02.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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138. 

Dragobetele – tradiții și obiceiuri – oră de 
lectură. Au participat elevii clasei a III-a de la 
Școala Gimnazială „Ion Creangă” din localitatea 
I.C.Brătianu, județul Tulcea 

26.02.2018 31 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

139. 

Sărbătoarea Dragostei la români – dezbatere. 
Participă elevii clasei a XI-a F de la Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Mariana 
Constantin 

27.02.2018 46 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

140. 
I.L. Caragiale – 166 de ani de la naștere – 
expoziție cu documente din colecțiile bibliotecii 

01– 28.02.2018    221 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

141. 
Geo Bogza – 110 ani de la naștere – expoziție de 
documente 

05 – 15.02.2018     203 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

142. 
Charles Dickens – 206 ani de la naștere – 
expoziție de documente 

05 – 15.02.2018 206 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

143. 
Jules Verne – 190 de ani de la naștere – 
expoziție de documente. 

08 – 20.02.2018 204 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

144. 
Grigore Vieru – expoziție de documente.  12-20.02.2018 205 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

145. 
Marin Sorescu – expoziție de documente.  19– 28.02.2018 201 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

146. 
Grigore Alexandrescu – 208 ani de la naștere – 
expoziție de documente. 
 

20 – 28.02.2018 194 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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147. 
Victor Hugo – 216 ani de la naștere – expoziție 
de documente 

20- 28.02.2018 192 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

148. 

Ștefan Luchian (n. 1/13 februarie 1868– d. 28 
iunie/11 iulie 1916) - pictor român: 150 de ani de 
la naştere - expoziție de carte 

01-11 feb 

 

    203 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 

149. 

Lucian Grigorescu (n. 1 februarie 1894 - d. 28 
octombrie 1965) - pictor român: 124 de ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

150. 
Ionel Lucian Boia (n. 1 februarie 1944) - istoric 
român: 144 de ani de la naştere  - expoziție de 
carte  

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

151. 
Nicolae D. Cocea (n. 29 noiembrie 1880 - d. 1 
februarie 1949) - scriitor român: 69 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

152. 
Nicolae Alexandru Breban (n. 1 februarie 1934) 
- scriitor român: 84 de ani de la naştere - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

153. 
James Augustine Aloysius Joyce (n. 2 februarie 
1882 – d. 13 ianuarie 1941): prozator irlandez: 

Idem 194 Educaţie, 
cultură, 

Fără 
limită de 

Toate 
categoriile 

Idem 
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136 de ani de la naştere - expoziție de carte literatură vârstă sociale 

154. 
Ion Marin Sadoveanu (n. 15 iunie 1893 - d. 2 
februarie 1964): scriitor român: 54 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 192 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

155. 
Constantin Ciopraga (n. 12 mai 1916 - d. 2 
februarie 2009): critic și istoric literar român: 9 
ani de la moarte  - expoziție de carte 

Idem 
    203 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

156. 
Johannes Gutenberg (n. 1398 – d. 3 februarie, 
1468): inventatorul tiparului: 550 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 
206 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

157. 
Ionel Teodoreanu (n. 6 ianuarie 1897 - d. 3 
februarie 1954): scriitor român: 64 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

158. 
Petre Anghel (n. 3 februarie 1944 - d. 3 aprilie 
2015): scriitor român: 74 de ani de la naştere - 
expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

159. 
Octav Băncilă (n. 4 februarie 1872– d. 3 aprilie 
1944): pictor realist român: 146 de ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

160. 
Costache Conachi (n. 14 octombrie 1777 - d. 
1849): scriitor român din judeţul Galaţi: 169 de 
ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

161. 
Gheorghe Țițeica (n. 4/17 octombrie 1873 - d. 5 
februarie 1939): matematician și pedagog român: 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 

Copii Toate 
categoriile 

Idem 
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79 de ani de la moarte - expoziție de carte literatură sociale 

162. 
Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873– d. 5 februarie 
1953): om politic român: 65 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

163. 
Grigore Popescu-Băjenaru (n. 13 decembrie 
1907– d. 5 februarie 1986): un scriitor român: 32 
de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

164. 
Geo Bogza (n. 6 februarie 1908 – d. 14 
septembrie 1993), scriitor, jurnalist, poet român: 
110 ani de la naştere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

165. 
Carlo Goldoni (n. 25 februarie 1707 – d. 6 
februarie 1793): dramaturg italian: 225 de ani de 
la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

166. 

Nicolae Simionescu (n. 27 iunie 1926- d. 6 
februarie 1995): medic român, membru titular 
(1991) al Academiei Române: 23 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

167. 
Dinicu Golescu (n. 7 februarie 1777 – d. 5 
octombrie 1830): cărturar român: 241 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 194 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

168. 
Charles Dickens (n. 7 februarie 1812 – d. 9 iunie 
1870): romancier englez: 206 ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

169. 
Harry Sinclair Lewis (n. 7 februarie 1885 – d. 10 
ianuarie 1951): prozator american: 132 de ani de 
la naștere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

170. 

Dimitrie Cuclin (n. 24 martie 1885 - d. 7 
februarie 1978): compozitor, filosof și scriitor 
român: 40 de ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

171. 
Alexandru A. Philippide (n. 1 aprilie 1900 - d. 8 
februarie 1979): poet şi scriitor român: 39 de ani 
de la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

172. 
Iris Murdoch (n. 15 iulie 1919 – d. 8 februarie 
1999): scriitoare irlandeză: 19 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

173. 
Theodor V. Ionescu (n. 8 februarie 1899 - d. 6 
noiembrie 1988): fizician și inventator român: 
119 ani de la naştere  - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

174. 
Jules Verne (n. 8 februarie 1828 – d. 24 martie 
1905), scriitor francez: 190 ani de la naştere - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

175. 
Nicolaas Thomas Bernhard (n. 9 februarie 1931 
– d. 12 februarie 1989) scriitor austriac: 87 de ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

176. 
Feodor Mihailovici Dostoievski (n. 11 noiembrie 
/ 30 octombrie 1821 - d. 9 februarie / 28 ianuarie 
1881) scriitor rus: 137 de ani de la moarte - 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Data 

 

Nr. 
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expoziție de carte 

177. 
Alexandru Davila (n. 12 februarie 1862 - d. 19 
octombrie 1929): dramaturg român: 156 de ani de 
la naştere.- expoziție de carte 

12-18 feb     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

178. 
Otilia Cazimir (n. 12 februarie 1894 - d. 8 iunie 
1967): scriitoare română: 124 de ani de la naştere 
expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

179. 
Dan Puric (n. 12 februarie 1959): eseist şi autor 
român: 59 de ani de la naştere  - expoziție de 
carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

180. 
Immanuel Kant (n. 22 aprilie 1724 – d. 12 
februarie 1804): filosof german: 214 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

181. 
George Meredith (n. 12 februarie 1828 - d. 18 
mai 1909) a fost un scriitor englez: 190 ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

182. 

Georges Joseph Christian Simenon (n. 13 
februarie 1903 - d. 4 septembrie 1989) a fost un 
scriitor belgian: 115 ani de la naştere - expoziție 
de documente 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

183. 
Costache Caragiale (n.29 martie 1815 - d.13 
februarie 1877): dramaturg și profesor de artă 
dramatică român: 140 de ani de la moarte - 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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Domeniul Vârsta 
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în mass-media și 

social-media 

expoziție de carte 

184. 
Gheorghe Manu (n. 13 februarie 1903 – d. 12 
aprilie 1961): fizician român: 115 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

185. 

Richard Wilhelm Wagner (n. 22 mai 1813 - d. 13 
februarie 1883): compozitor, dramaturg și 
teoretician al artei germane: 135 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

186. 

Ioan C. Bianu (n. 8 septembrie 1856 - d. 13 
februarie 1935): filolog și bibliograf român, 
membru titular și președinte al Academiei 
Române: 83 ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

187. 
Povesţi de iubire ecranizate - expoziţie de 
documente multimedia 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

188. 
Grigore Vieru (n. 14 februarie 1935 - d. 18 
ianuarie 2009): poet român: 83 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

189. 
Petru Maior ( 1756 — d. 14 februarie 1821): 
istoric, filolog și scriitor român – 197 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

190. 

Vasile Alexandrescu Urechia (n. 15 februarie 
1834, Piatra Neamț - d. 22 noiembrie 1901, 
București) istoric, scriitor: 184 ani de la naştere - 
expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

31 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
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191. 

Galileo Galilei (n. 15 februarie 1564 – d. 8 
ianuarie 1642): fizician, matematician, astronom 
și filosof italian – 454 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

192. 

Titu Liviu Maiorescu (n. 15 februarie 1840– d. 
18 iunie 1917): academician, critic literar, eseist, 
și scriitor român – 178 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

193. 

Spiru C. Haret (n. 15 februarie 1851 - d. 17 
decembrie 1912): matematician, astronom și 
pedagog român – 167 de ani de la naștere 
expoziţie de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

194. 
Molière (15 ianuarie 1622 – 17 februarie 1673), a 
fost scriitor francez: 345 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 
204 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

195. 
Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876 – d. 
16 martie 1957): sculptor român – 142 de ani de 
la naștere  - expoziţie de carte 

19-28 feb 
205 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

196. 
Marin Sorescu (n. 19 februarie 1936 - d. 8 
decembrie 1996): scriitor român – 82 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 
    203 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

197. 
André Gide (n. 22 noiembrie 1869 - d. 19 
februarie 1951): scriitor și eseist francez – 67 de 
ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 
206 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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198. 
Umberto Eco (n. 5 ianuarie 1932 – d. 19 februarie 
2016): scriitor italian – 2 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 
204 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

199. 
Iubirea prin culoare şi talent: Şcoala Gimnazială 
„Grigore Moisil” - expoziţie de desene Idem 

205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

200. Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, clasa a II-a, 
- ZICI 2018 - activitate 

 

01.02.2018 

 

25 

Educaţie,  
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

201. Şcoala Gimnazială „Ludovic Cosma”, clasa a II-a, 
- ZICI 2018 - activitate 

01.02.2018 20 
Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

202. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, clasa a II-a - 
ZICI 2018 - activitate  01.02.2018 32 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

203. 
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”: clasa a IV-a 
C - ZICI 2018 - activitate 

01.02.2018 25 Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

204. 
Grădiniţa „Arlechino” - ZICI 2018 - activitate 

01.02.2018 25 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

205. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, cls. a IX-a, ZICI 
2018 - activitate 01.02.2018 21 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

206. 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu, cls. V-VIII, ZICI 
2018 - activitate 

01.02.2018 22 Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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207. 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”, clasa a 
V-a, ZICI 2018 - activitate 

02.02.2018 34 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

208. 
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism 
„Dumitru Moţoc”, cls. a XI-a D: Suflete 
pereche!” - activitate 

14.02.2018 33 
Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

209. 
Colegiul Tehnic „Radu Negru”, cls. a XI-a: 
Iubirea în literatură şi arte” - activitate 21.02.2018 31 

Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

210. 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu, cls. V-VIII, 
„Drabogetele, sărbătoarea iubirii la români!”- 
activitate 

22.02.2018 27 
Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

211. 

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, cls IX-XI: 

Meşteşugim mărţişoare: atelier handmade - 
activitate 

26.02.2018 24 Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

212. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, cls. a II-a: 
Femeia, eterna primăvară!” - activitate 

27.02.2018 31 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

213. 
Ziua Mondială a Bolnavului  - expoziția de 
documente 

13.02.2018 62 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

214. 
Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 

3-31.01.2017 407 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
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4 miniexpoziții ationGalati 

215. 
Expoziție de bază: hărți geografice 
 

permanentă 509 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

216. 
24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor 
Române - expoziție de documente de bibliotecă 

23 – 31.01.2018 197 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

217. 

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 

125 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

218. 
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

107 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

219. 
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- 

decembrie 2018 

89 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 129 din care: 45 
manifestări, 84 expoziții 

Nr. total participanţi =  23.206 
Nr. vizite =  59.048 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna martie 2018 
 

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 

220. 

Dimineți de lectură 
Lumea minunată a lui Creangă  
Participă: elevii Școlii Gimnaziale „Iulia 
Hașdeu”, coordonați de Dir. Prof. Vicol Claudia-
Angela, prof. înv. primar Răileanu Ionica, prof. 
înv. primar Badiu Alisa, prof. înv. primar 
Bumbaru Mariana și bibliotecar Mereuță Mihaela.  

02.03.2018 81 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

221. 

Mărțișore literare - moment artistic din opera  
clasicilor români. Au participat elevii Colegiului 
Tehnic „Dumitru Moțoc”, coordonați de prof. 
Onescu Mirela, prof. Bucner Maria-Magdalena și 
prof. Roșu Cristina 

02.03.2018 29 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

222. 
Dimineți de lectură-proiect educațional 
Colegiul Național „V. Alecsandri”. Prof. Ichim 
Oana și Prof. Anton Mariana 

09.03.2018 28 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

223. 

Centenarul României Mari - viziune, 
cunoaștere și promovare a istoriei de acum 100 
de ani  
Participă elevii Liceului Teoretic Dunărea. Prof. 
Ștefan Cristina și Bibl. Ariton Lica 
 

12.03.2018 52 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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profesionale 
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224. 

Cartea, izvor de înțelepciune, cu preșcolarii de 
la Grădinița nr. 11, structură a Școlii Gimnaziale 
„Sfinții Împărați”, coordonați de prof. înv. 
preșcolar Covrig Ilinca 

14.03.2018 32 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

225. 
Cartea lui David – lansare carte. Autor Peter 
Sragher 
 

18.03.2018 98 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

226. 

Dimineți de lectură, proiect educațional 
Au participat elevii Școlii Gimnaziale nr. 1, 
Tulucești, Prof. Vicleanu Luciana, Prof. Enacopol 
Geta, Prof. Lazurcă Emilia 

23.03.2018 27 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

227. 

Cartea de-o iubești, în dar o primești! - colectă 
de carte. Activitatea face parte din proiectul 
educațional „Pași în lumea cărților”. Au 
participat: elevii Școlii Gimnaziale nr. 16, 
coordonați de Dir. Prof. Mogoș Mariana, Prof. 
Patriche Anca și Prof. Aburel Bianca; elevii Școlii 
Gimnaziale nr. 29, coodonați de Prof. Sevastre 
Andreea; elevii Centrului de zi de la Asociația 
Multifuncțională „Sf. Spiridon”, coodonați de 
prof. Udreș Veronica și prof. Boșcu Gina și elevii 
Școlii Gimnaziale nr. 22, coordonați de înv. 
Gheorghiu Aurora, care au prezentat un frumos 
program artistic din „Lumea lui Creangă” 
 

27.03.2018 148 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 

228. 

Vizită la Bibliotecă 
Au participat elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 
Băleni, coodonați de prof. Chipirliu Daniela, înv. 
Slabu Mădălina și înv. Ștefan Mădălina Nicoleta 

27.03.2018 21 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

229. 

Scriitori români în oglinda timpului – oră de 
lectură și colectă de carte.  Au participat elevii 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”, Vânători, 
județul Galați, coodonați de Dir. Prof. Călin 
Iuliana, prof. Pîrlog Nicoleta și Budur Liliana  

27.03.2018 24 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

230. 

Vizită la Bibliotecă 
Au participat elevii Școlile Gimnaziale 
„Constantin Sandu Aldea” și „I.L. Caragiale” din 
Brăila, coordonați de Dr. Prof. Gabriela Vasiliu și 
muzeograf Dr. Brîndușa Ilie 

28.03.2018 23 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

231. 

Vizită la Bibliotecă 
Elevii clasei a II-a A și a II-a C ai Liceului 
Teoretic „Mircea Eliade”, Galați, coodonați de 
prof. înv. primar Dumitru Cornelia și prof. înv. 
primar Coman Alexi Daniela.  

29.03.2018 54 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

232. 

Galațiul de altădată-Popas la Bibliotecă - 
în cadrul proiectul educațional Săptămâna Altfel – 
„Să știi mai multe, să fii mai bun”, elevii clasei a 
II-a ai Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin”, Galați 
coordonați de doamna prof. înv. primar Butucescu 
Beatrice, au poposit la Secția pentru Copii a 
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”.   

29.03.2018 32 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 

233. 

Lumea într-o bibliotecă - vizită 
Au participat elevii clasei a II-a ai Școlii 
Gimnaziale ,,Iulia Hașdeu”, coodonați de Prof. 
înv. primar Furtună Antoneta și bibliotecar 
Mereuță Mihaela  

29.03.2018 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

234. 

Vizită la Bibliotecă 
Au participat elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 
Cavadinești, coordonați de Dir. Prof. Bujoreanu 
Ioana, prof. Morteci Diana-Elena și prof. Calapod 
Spiru.  

29.03.2018 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

235. 

Vizită la Bibliotecă 
Au participat elevii de la Școala Gimnazială 
Galbenu, structura Drogu, județul Brăila, 
coordonați de prof. înv. primar Ionescu Vasilica și 
prof. Cîrîc Daniel.  

29.03.2018 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

236. 

Vizită la Bibliotecă 
Au participat un grup de elevi de la Școala 
Gimnazială Galbenu, structura Drogu, județul 
Brăila, coordonați de prof. înv. primar Ionescu 
Vasilica și prof. Cîrîc Daniel.  

29.03.2018 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

237. 

Vizită la Bibliotecă 
Elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Nămoloasa, 
coordonați de prof. Paraschiv Tania au vizitat 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”. Vizita a 
făcut parte din proiectul educațional Săptămâna 
Altfel – „Să știi mai multe, să fii mai bun”.  

29.03.2018 21 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 

238. 
„Citește și dăruiește o carte”! - Campanie 
colectă de carte  
 

23.03-
04.04.2018 
 

198 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

239. 
Clubul de șah „Axis Libri” - instructor, Adrian 
Smărăndoiu.  

07.03.2018 22 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

240. 
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 
 

14.03.2018 18 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

241. 
Clubul de șah „Axis Libri” - instructor, Adrian 
Smărăndoiu.  

21.03.2018 21 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

242. 
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 
 

28.03.2018 21 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

243. 

Vine, vine primăvara... 
În perioada 1 -  20 martie 2018 la sediul central, 
parter, poate fi vizionată expoziția de cărți, 
mărțișoare și felicitări realizate de elevii școlilor 
colaboratoare din Galați și județul Galați.  

1-30.03.2018 498 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

 
Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

244. 
Ziua Mondială a Scriitorilor - expoziţie de 
documente 

03-08.03.2018 518  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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 

245. 
Ziua Internaţională a Femeii – expoziţie de 
documente  

08-14.03.2018 495  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

246. 
 Ion Barbu – expoziţie de documente 14-20.03.2018 995  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

247. 
 Ziua Mondială a Teatrului – expoziţie de 
documente 

20– 29.03.2018 865  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

248. 
Nichita Stănescu – expoziție de documente 29.03-

05.04.2018 
565  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

249. 
Sărbătorile Pascale – panou expoziţional 22.03.2018  1.150 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

250. 

Vizită de informare și documentare a 
membrilor Lions Club Galați la Biblioteca 
Județeană „V.A. Urechia” Galați 
La sfârșitul vizitei membrii clubului au făcut o 
donație de 800 de unități de bibliotecă. 

06.03.2018 32 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

251. 
Campania Hai pe net!  
Internetul Pro şi contra – sesiune de instruire 

23.03.2018  19 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

252. 
Vizită – elevi ai Liceului cu program sportiv 26.03.2018 35 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

253. 

Vizită  - elevi ai Școlii nr. 25 27.03.2018 41 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 

 
Sala de Lectură+Secția Multimedia 

254. 

Să „citim" tot ce ne place, ascultând - expoziție 
de documente din colecțiile multimedia 
organizată la mezanin 
 

1-31.03.2018 297 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

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 

255. 
Femei celebre în România, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

27.02-
12.03.2018 

203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
 

256. 

Dan Simonescu, etnolog, istoric literar și 
bibliograf român – 25 de ani de la moarte 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

11-19.03.2018 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

257. 

Publicații franco-române în societatea 
românească a secolelor XIX-XX - Ziua 
Internațională a Francofoniei, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

20-26.03.2018 203 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 

258. 

Mărțișorul și sărbătoarea slovelor românești – 
Prezențe feminine în spațiul cultural gălățean 
(sec. XIX-XX), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

13-19.02.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

259. 

Andrei Pippidi, istoric român – 70 de ani de la 
naștere (n. 12 mart. 1948), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
ala de lectură „Mihai Eminescu” 

11-19.03.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

260. 

Poezia Marelui Război – 100 de ani de poezie 
universală”-Ziua Internațională a Poeziei, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

20-26.03.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

261. 

Ligia Macovei, pictor și grafician român – 20 de 
ani de la moarte (18 iun. 1916 – 25 feb. 1998), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

20-26.03.2018 204 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

262. 

Valentin Gheorghiu, compozitor și pianist – 90 de 
ani de la naștere” (născut la 21 mart. 1928), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în ala de lectură „Mihai Eminescu” 

20-26.03.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

263. 

Unirea Basarabiei cu România – 100 de ani de 
istorie, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 
 

27.03-
02.04.2018 

195 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 

264. 

Personalitatea săptămânii – Mariella Petrescu 
(08.03.1943 - 11.11.2015) – actriță- fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 
 

5-11.03.2018 147 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

265. 

Personalitatea săptămânii -  Carmen Galin 
(14.03.1946) – actriță - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 
 

12-18.03.2018 153 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

266. 

Personalitatea săptămânii – Norah Jones 
(30.03.1979) – interpretă - fişă biobibliografică 
de prezentare, expusă în sala multimedia 
 

19-25.01.2018 145 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

267. 
Personalitatea săptămânii – Scott Eastwood 
(21.03.1986) – actor - fişă biobibliografică de 
rezentare, expusă în sala multimedia 

26.03-
01.04.2018 

155 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

268. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

02.03.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

269. 

Colocviul Constructorilor de Nave - cea de-a 
64-a întâlnire 

02.03.2018 73 Inginerie 
navală 

Peste 14 
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 

270. 

Salonul Literar „Axis Libri” - lansarea 
volumelor: „La izvoarele Covurluiului” și 
„Documente privind istoria bisericească din 
nordul Dobrogei” - vol. 1, autor preotul Eugen 
DRĂGOI; „Încercări despre începuturile și 
dezvoltarea creștinismului în spațiul daco-roman 
până la începutul secolului al XI-lea”, autor 
Vasile JOANTĂ și „Suflet de înger”, autor 
Cristina Alexandra CHIMIREL. 

01.03.2018 115 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 Idem 

271. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
Gimnazială Nr.40 „Iulia Hașdeu" 
 

02.03.2018 25 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

272. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 26 

05.03.2018 31 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

273. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 26 

05.03.2018 29 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

274. 
Salonul Literar „Axis Libri” – Ediție specială: 
lansarea volumului „Ai valoare în ochii Mei, 
femeie”, autor Aurelia GROSU 

07.03.2018 83 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

275. 

Dezbaterea: „Codul deontologic al ziaristului, 
între teorie și practică”. Întâlnire a ziariștilor 
profesioniști, organizatori: Biblioteca „V.A. 
Urechia” în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România, Filiala Galați. 
 

14.03.2018 24 Educație, 
cultură, 
jurnalism 

Peste 25 
ani 

Ziariști, 
reprezentanți 
mass-media 

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 

276. 
Vizită și vizionare colectivă - preșcolarii de la 
Grădinița „Alex” 

14.03.2018 24 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

277. 

Salonul Literar „Axis Libri” - lansarea 
volumelor: „Vlăstare de la Dunărea de Jos”, autor 
Livia CIUPERCĂ; „Cadența timpului”, autor 
Corina MATEI-GHERMAN; „Clanța” 
și„Resurecția”, autor Vasile V. POPA și 
„Postume”, autor Vasile Gh. POPA 

15.03.2018 115 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

278. 

Salonul Literar „Axis Libri” – Ediție specială: 
lansare: Peter SRAGHER cu volumul pentru copii    
„Cartea lui David”. Au participat membrii 
Cenaclului „Destine Junior”, înființat sub egida    
Societății Culturale „Destine” București, 
coordonator scriitoarea Vera Crăciun. 

18.03.2018 112 Educaţie, 
cultură 
 

7-14 ani Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

279. 
Lansare de carte și dezbatere pe tema 
secretelor scriitoricești cu Monica Ramirez și 
Oana Arion 

21.03.2018 114 Educaţie, 
cultură 
 

14-18 ani Elevi, profesori idem 

280. 

Salonul Literar „Axis Libri” - lansarea 
volumelor: „Călător către lumină”, autor Cosma 
TUDOSE; „Înscrisuri pe un bob de rouă”, autor 
Gheorghe GURĂU; „Republica piraților 
deDunăre”, autor Tudose TATU; „Joc de aripi, 
joc de flori, prin povești și ghicitori” și „Iepurașul 
nostru, Țup, povestește despre lup”, autor Vera 
CRĂCIUN 

22.03.2018 115 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 
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281. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Centrul 
de Plasament „Ion Creangă” 

23.03.2018 11 Educaţie, 
cultură 

7-14 ani Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

282. 

Proiectul „Paradigmele(Post)modernității” - 
Meciul de debate, în formatul World Schools, cu 
moțiunea „Acest Parlament consideră că operele 
literare din programa de bacalaureat nu îi 
pregătesc pe elevi pentru viață” ca parte a 
Proiectului Național „Paradigmele 
(Post)modernității” la care Biblioteca este 
partener. Proiectul este inițiat și susținut de 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați. 

26.03.2018 87 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

283. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
Gimnazială Nr. 1, comuna Cavadinești 

26.03.2018 29 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

284. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
Gimnazială Nr. 25 

26.03.2018 25 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

285. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza" 

26.03.2018 21 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

286. 

Ediție specială a Salonului Literar „Axis 
Libri” pentru a marca 100 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România. În cadrul acestui 
eveniment s-a lansat volumul „Istoria satului 
Speia”, autor Valentin DUMITRU 

27.03.2018 96 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

287. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială „Sfântul Nicolae", comuna Vânători 

27.03.2018 27 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 
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288. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială nr. 1 Băleni 

27.03.2018 35 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

289. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială Văcăreni, jud. Tulcea 

27.03.2018 25 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

290. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială „M. Kogălniceanu" Brăila 

28.03.2018 11 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

291. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
Gimnazială „Ion Luca Caragiale" Brăila 

28.03.2018 21 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

292. 
Întrunirea membrilor Consiliului științific al 
Bibliotecii 

28.03.2018 31 Cultură - Membrii 
consiliului 

Idem 

293. 

Salonul Literar „Axis Libri” - lansarea 
volumelor: „Străluce clipa”, autor Lucia 
PĂTRAȘCU; „Pe diagonala cuvintelor”, autor 
Tudorița TARNIȚĂ; „Necropsie lirică”, autor 
Virgil ANDRONESCU; „Pilule de buzunar”, 
autor Jenică CHIRIAC; „Versuri împăunate”, 
autor Păun CONDRUȚ 

29.03.2018 11 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

294. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Liceul 
Teoretic „Mircea Eliade" 

29.03.2018 39 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

295. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
nr. 1, comuna Cavadinești 

29.03.2018 31 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

296. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Școala 
nr. 1, comuna Nămoloasa 

29.03.2018 27 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 
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297. 
Vizită și vizionare colectivă - copii de la Liceul 
de Artă „Dimitrie Cuclin" 

29.03.2018 17 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

Secția Colecții Speciale 

298. 
Fermecătoarele doamne de altădată: Expoziție 
de fotografii din colecțiile Bibliotecii „V.A. 
Urechia”  

 1.03-1.04.2018 554 Educaţie 
culturală 

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

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

299. 

Mărțișorul, simbolul primăverii – expoziție cu 
mărțișoare realizate de elevii claselor primare de 
la Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

01–30.03.2018 206 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

300. 
Sărbătorim primăvara – expoziție cu mărțișoare 
și felicitări realizate de preșcolarii de la Grădinița 
nr. 2 

01–30.03.2018 197 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

301. 
Ion Creangă mărțișorul literaturii române – 

expoziție de documente 

01–10.03.2018 203 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

302. 

Mărțișoare pentru MAMA – atelier de creație. 

Participă elevii clasei a IX-a A de la Liceul 

Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Geanina 

Gheorghiu 

08.03.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

303. 
Ziua Mondială a Scriitorului – expoziție de 

documente 

02- 09.03.2018 198 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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304. 

Mărțișorul, tradiție și simbol – proiect 

educațional în colaborare cu mai multe instituții 

gălățene. Expoziție cu panouri cu mărțișoare 

05–30.03.2018 201 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

305. 

Fantezie și îndemânare – expoziție cu 

mărțișoare realizate de elevii clasei I D de la 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”  

05– 09.03.2018 199 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

306. 

Mărțișorul – simbolul primăverii – expoziție cu 

mărțișoare realizate de elevii claselor primare de 

la Colegiul Național „Al. Ioan Cuza”                           

01-30.03.2018 207 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

307. 
Gabriel Garcia Marquez – expoziție de 

documente 

06-15.03.2018 187 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

308. 
Mama, dar divin- expoziție cu documente din 

colecțiile bibliotecii 

08–15.03.2018 202 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

309. 
8 Martie la Bibliotecă – atelier de creație cu 

elevii de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” 

08.03.2018      41 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

310. 

Parfum de primăvară – expoziție cu mărțișoare 

și felicitări realizate de elevii Școlii Gimnaziale 

„Mihail Sadoveanu”  

08– 20.03.2018 205 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

311. 
Mircea Eliade – expoziție  de documente 

 

09–15.03.2018 183   Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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312. 
In memoriam Stephen Hawking – expoziție de 

documente 

14–20.03.2018     187 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

313. 
Alexandru Macedonski – expoziție de 

documente 

14–20.03.2018     178 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

314. 
Alexandru Paleologu – expoziție de documente 14–20.03.2018     182 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

315. 
Ziua Internațională a Francofoniei – expoziție 

de documente 

19–30.03.2018     204 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

316. 
Ziua Internațională a Poeziei – expoziție de 

documente 

20–30.03.2018 182 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

317. 

Fluturașii fericirii – expoziție cu gânduri, 

mesaje, citate ale elevilor clasei a XI-a E de la 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” 

20–30.03.2018 179 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

318. 

Internetul și capcanele lui – campanie de 

alfabetizare și incluziune digitală. Au participat 

elevii clasei a IX-a de la Liceul Tehnologic 

„Anghel Saligny” 

20.03.2018 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

319. 

Competențe digitale pentru profesia de 

bibliotecar - campanie de alfabetizare și 

incluziune digitală. Au participat elevii clasei a 

IX-a de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” 

21.03.2018 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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320. 
Apa, miracolul vieții - Ziua Mondială a Apei – 

expoziție de documente 

21–30.03.2018 183 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

321. 

Mama, primăvara mea – program artistic 

prezentat de clasa a VI-a de la Liceul Teoretic 

„Emil Racoviță” 

22.03.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

322. 

Pe aripile francofoniei – armonii lirice în limba 

franceză. Au participat elevii clasei a IX-a E de la 

Colegiul Național „Costache Negri.  

23.03.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

323. 
În lumea poveștilor – atelier de povești. Au 
participat preșcolarii de la Grădinița nr. 11. 

27.03.2018 42 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

324. 
Elena Farago – expoziție de documente 

 

27–30.03.2018 185 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

325. 

Dreptul la timp – recital de poezie. Omagiu adus 
scriitorului Nichita Stănescu de către elevii clasei 
a IX-a C de la Liceul Tehnologic „Anghel 
Saligny” 

28.03.2018 38 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

326. 

Bună ziua, scriitorule! – Azi, povestea Irenei – 
campanie de promovare a lecturii. Au participat 
elevii clasei I A de la Colegiul Național 
Pedagogic „Costache Negri”, prof. Gina 
Trotușanu și scriitoarele Irene Postolache și 
Angela Baciu 
 

28.03.2018 41 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

327. 

Martie-Mărțișor - Grădinița cu P.P. „Camil 
Ressu” - expoziție de lucrări 

26.02-
04.03.2018 

    203 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 

328. 
Meșteșugim mărțișoare - Colegiul Tehnic „Aurel 
Vlaicu” - expoziție de lucrări 

Idem 206 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

329. 
Femeia, eterna primăvară.. - Liceul Teoretic 
„Mircea Eliade" - expoziție de lucrări 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

330. 
Femeia, eternă primăvară...- expoziție de carte Idem 205 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

331. 
Vestitorii primăverii -  Grădinița cu P.P. nr. 56 
expoziție de lucrări 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

332. 
Vine, vine primăvara - Școala Gimnazială nr. 29  
expoziție de lucrări 

Idem 194 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

333. 
Mățișorul ,vestitor al primăverii - Grădinița  cu 
P.P. ,,Ion Creangă” - expoziție de lucrări 

Idem 192 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 
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334. 
Un mărțișor îți dăruiesc! - Școala Gimnazială 
,,Grigore Moisil” - expoziție de lucrări 
 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

335. 
Mărțișorul, simbolul renașterii - Școala 
Gimnazială „Grigore Moisil” - expoziție de 
lucrări 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

336. 
Ion Creangă, mărțișorul literaturii române -  
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

337. 
Martie, mărțisor - Grădinița  cu P.P. nr. 56  
expoziție de lucrări 

Idem 206 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

338. 
Ziua mondială a scriitorilor 
expoziție de carte 
 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

339. 
Iancu Văcărescu (n. 1792 – d.03.03.1863) poet 
român: 155 de ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

340. 
Nicolae Titulescu (n. 4.03.1882 - d. 17.03.1941) 
diplomat: 136 ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

341. 

Nikolai Vasilievici Gogol ( n. 20.03./1.04.1809 - 
d. 21.02/4.03.1852): prozator rus: 166 ani de la 
moarte - expoziție de carte 
 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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342. 
Vlad Mușatescu (n. 4.05.1922 - d. 4.03.1999): 
scriitor român: 19 ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

343. 
Hortensia Papadat Bengescu (n. 8.12.1876 - d. 
5.03.1955) prozatoare româncă: 63 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

05-11.03.2018 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

344. 
Pearl Buck (n. 26.06.1892,- d. 6.03.1973) 
scriitoare americană: 45 de ani de la moarte   
expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

345. 
Gabriel García Márquez (n. 6.03.1927 - d. 
17.04.2014) scriitor columbian: 91 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

346. 
Aristotel (n. 384 î.Hr. - d. 7.03. 322 î.Hr.) filozof 
al Greciei Antice - expoziție de carte 

Idem 194 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

347. 
Mărțișoare cu noroc! - Școala Gimnazială nr. 1 
Șendreni - expoziție de lucrări 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

348. 
Radu Tudoran (n. 8.03.1910 - d. 18.11.1992) 
prozator român: 108 ani de la naştere - expoziție 
de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

349. 
Gala Galaction (n. 16.04.1879 - d. 8.03.1961) 
scriitor român: 57 de ani de la moarte - expoziție 
de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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350. 
Edmondo De Amicis (n. 21.10.1846 - d. 
11.03.1908) scriitor italian: 110 ani de la moarte 
expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

351. 
Cezar Petrescu (n. 1.12. 1892 - d. 9.03.1961) 
romancier român: 57 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

352. 
Henry Charles Bukowski (n. 16.08.1920 - d. 
9.03.1994) poet american: 24 de ani de la moarte 
expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

353. 
Petre Dulfu (n. 10.03.1856 - d. 31.10.1953) 
scriitor român: 162 de ani de la naştere - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

354. 
Mateiu Caragiale (n. 12/ 24.03.1885 - 
d. 17.01.1936) scriitor român: 133 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

12-18.03.2018 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

355. 
Constantin Chiriță (n. 12.03.1925 - d. 
14.11.1991) prozator român: 93 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

356. 
Ludwig Heinrich Mann (n. 27.03.1871 - d. 
12.03.1950), romancier german: 68 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

357. 
George Călinescu (n. 19.06.1899 - d. 12.03.1965) 
scriitor român: 53 de ani de la moarte - expoziție 
de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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358. 
Robert Ludlum (n. 25.05.1927 - d. 12.03.2001) 
scriitor american: 17 ani de la moarte - expoziție 
de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

359. 
Terry Pratchett (n. 28.04. 1948 - d. 12.03.2015) 
scriitor britanic: 3 ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

360. 
Mircea Eliade(n. 13.03.1907 - d. 22.04.1986): 
scriitor român: 111 ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

361. 
Alexandru A. Macedonski (n. 14.03.1854 - d. 
24.11.1920): poet român: 164 de ani de la naştere 
- expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

362. 
Ion Barbu (18.03.1895 - d. 11.08.1961) poet 
român: 123 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

363. 
Alecu Russo (n. 17.03. 1819 - d. 5.02.1859) poet 
român: 199 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

364. 
Constantin Brâncuși (n. 19.02.1876 - d. 
16.03.1957) sculptor român: 61 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

365. 
Maxim Gorki (n. 16.03.1868 - d. 18.06.1936) 
scriitor rus: 150 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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366. 
Arthur Charles Clarke (n. 16.12.1917 - d. 
19.03.2008) scriitor britanic: 10 ani de la moarte.  
expoziție de carte 

19-25 
martie 

    203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

367. 
Irving Wallace (n.19.03.1916 - d. 29.06.1990) 
scriitor american: 102 ani de la naştere -  
expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

368. 
Parfum de primăvară - Grădinița cu P.P. nr. 39 
expoziție de lucrări 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

369. 
Ziua Internațională a Francofonie - expoziție de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

370. 
Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și 
Tineret - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

371. 
Henrik Ibsen (n. 20.03.1828 - d. 23.05.1906) 
dramaturg norvegian: 190 de ani de la naştere - 
expoziţie de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

372. 

Alexandru Ioan Cuza ( n. 20.03./1.04.1820 - d. 
3.05.1873) domnitor al Principatelor Unite și al 
statului național România: 198 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

373. 
George Topîrceanu (n. 20.03.1886 - d. 7.05.937) 
poet român: 132 de ani de la naştere - expoziţie 
de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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374. 
Călin Gruia (n. 21.03.1915 - d. 9.07.1989) scriitor 
român: 103 ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

375. 
Johann Sebastian Bach (n. 21.03.1685 - d. 
28.07.1750) compozitor german: 333 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

376. 
Ziua internațională a poeziei - expoziţie de carte Idem 206 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

377. 
Ziua Mondială a apei - expoziţie de carte Idem 204 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

378. 
Johann Wolfgang Goethe (n. 28.08.1749 - d. 
22.03.1832) poet german: 186 de ani de la moarte 
- expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

379. 
Cezar Bolliac (n. 23.03.1813 - d. 25.02.1881) 
poet român: 205 ani de la naștere - expoziţie de 
carte 

Idem 201 Educaţie,  
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

380. 
Roger Martin du Gard (n. 23.03.1881 - d. 
22.08.1958): scriitor francez: 137 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

381. 
Stendhal (23.01.1783 – 23.03.1842) scriitor 
francez: 176 de ani de la moarte - expoziţie de 
carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

382. 
Dimitrie Cuclin (n. 24.03.1885 - d. 7.02.1978) 
compozitor român: 133 de ani de la naștere -  

Idem 204 Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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expoziţie de carte 

383. 
Jules Verne (n. 8.02.1828 - d. 24.03.1905) scriitor 
francez: 113 ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

384. 
Mateiu Caragiale (n. 25.03.1885 - d. 17.01.1936) 
poet  român: 133 de ani de la naștere - expoziţie 
de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

385. 
Ana Blandiana (n. 25.03. 1942): scriitoare 
română: 76 de ani de la naștere - expoziţie de 
carte 

Idem 206 Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

386. 
Ziua Mondială a Meteorologiei - expoziţie de 
carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

387. 
Panait Cerna (n. 25.09.1881 - d. 26.03.1913 ) 
poet român – 105 ani de la moarte - expoziţie de 
carte 

Idem 201 Educaţie, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

388. 

Ziua Internațională a Francofoniei – expoziţie de 
lucrări 
 Liceul Teoretic „Mircea Eliade" 
Școala Gimnazială nr. 1 Șendreni 

26.03-
01.04.2018 

    203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

389. 
Sărbători Pascale - expoziţie de lucrări 
Școala Gimnazială „Grigore Moisil" 
 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

390. 
Ludwig Heinrich Mann (n. 27.03.1871 - d. 
11.03.1950): romancier german: 147 de ani de la 

 
Idem 

204 Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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naștere - expoziţie de carte 

391. 
Ziua Mondială a Teatrului - expoziţie de carte Idem 205 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

392. 

Alexandru Kirițescu (n. 28.03.1888 - d. 
9.04.1961): scriitor român: 130 de ani de la 
naștere  
expoziţie de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

393. 
Virginia Woolf ( n. 25.01.1882 - d. 28.03.1941) 
scriitoare engleză: 77 de ani de la moarte  
expoziţie de carte 

Idem 206 Educaţie, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

394. 
Eugen Ionescu (n. 26.11.1909 - d. 28.03.1994) 
scriitor: 24 de ani de la moarte.  
expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

395. 
Elena Farago (n. 29.03.1878 - d. 4.01.1954) 
poetă româncă: 140 de ani de la naștere. 
expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

 
Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

396. 
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism 
„Dumitru Moţoc", clasa a XII-a  - activitate 

02.03.2018 24 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

397. 
Grădiniţa cu P.P  „Otilia Cazimir", grupa mijlocie 
activitate 

06.03.2018 31 Educaţie, 
tradiție 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 
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398. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade",  a V-a  - 
activitate 

06.03.2018 21 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

399. 
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 
„Dumitru  Moțoc”, cls a IX-a activitate 

07.03.2018 26 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

400. 
Grădinița cu P.P. „Camil Ressu”, grupa mare 
activitate 

15.03.2018 
27 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

401. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade, clasa a II-a A 
activitate 

26.03.2018 33 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

402. 
Școala Gimnazială „Grigore Teologul”, clasa a V-
a - activitate 

26.03.2018 28 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

403. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, clasa a II-a B  -
activitate 

27.03.2018 34 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

404. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, clasa a I-a B -
activitate 

27.03.2018 35 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

405. 
Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”, cls. V-
VIII – activitate 

27.03.2018 62 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

406. 
Grădiniţa cu P.P. nr. 56  - Vizită 28.03.2017 21 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 

ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
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407. 
Școala Gimnazială „Grecu Maria”, Odaia 
Manolache, clasa a VII-a - Vizită 

28.03.2018 
29 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecari 

Idem 

408. 
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil", cls PB -
Vizită 

28.03.2018 28 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

409. 
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil", clasa a III-a 
- Activitate 

29.03.2018 27 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

 
Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

410. 
Datinile românilor de Paște – expoziție de 
documente 

22.03.2018 48 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

411. 

Primăvara și mărțișorul! -  expoziţie desene, 
mărţişoare, felicitări. Colaboratori elevi  de la 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” sub îndrumarea: 
prof. Oana Damian, prof. Doinița Miron, prof. 
Doina Mormenche, prof. Tirim Cătălina,  și 
bibliotecar Livia Elena Enea 

1 – 16.03.2018 351 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

412. 

Ziua Internațională a Poeziei 
Universul poeților în colecțiile bibliotecii - 
expoziție de carte 
 

21-31.03.2018 448 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
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413. 

Săptămâna Altfel:  
- Activitate de prezentare a serviciilor de 

bibliotecă 
- Valori românești în context european 

Elevii din clasele X-XII au realizat și exersat în 
public abilitățile de comunicare prezentând 
rezultatele documentării și muncii lor despre 
personalitățile culturii românești Mircea Eliade, 
Norman Manea, George Enescu, Matei Vișniec 
,Constantin Brâncuși și Ștefan Câlția. 
Colegiul Național ”„L. I. Cuza”, îndrumatori prof. 
Violeta Stanciu, prof Isabela Miron și bibliotecar 
Livia Enea 

26.03.2018 
27.03.2018 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

247 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

414. 

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 

252 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

415. 
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

164 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

416. 

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 
- decembrie 

2018 

152 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 

417. 
Primăvara și mărțișorul! -  expoziţie desene, 
mărţişoare, felicitări realizate de elevi  de la 
Colegiul Național „Al. I. Cuza”  

1 – 16.03.2018 85 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

Locații externe 

418. 

Pagini de istorie – 100 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România 
Biblioteca „V.A. Urechia” a organizat în data de 
23 martie 2018, ora 12:00, expoziția cu titlul: 
„Pagini de istorie – 100 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România”. Expoziția a fost parte a 
programului manifestărilor organizate de 
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria”, Filiala Galați, cu ocazia evocării istorice 
cu tema „Unirea Basarabiei cu România, primul 
pas în făurirea României Mari”. Au fost expuse 
cărți, periodice și fotografii dedicate acestui 
eveniment. 
Loc de desfășurare: holul central al Cercului 
Militar din Galați (Casa Armatei) 

23.03.2018 5 Cultură - Managerul 
bibliotecii, 
bibliotecari 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

419. 

Basarabia s-a unit cu Țara 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a participat 
la activitatea „Basarabia s-a unit cu Țara” 
organizată de Școala Gimnazială Nr. 1 din 
Comuna Rediu. Din program au făcut parte: 
discursuri ale oficialităților, manifestări artistice, 
un concurs cu tematică istorică și o expoziție 

28.03.2018 3 Cultură - Bibliotecari Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

65 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

fotografică 
Loc de desfășurare: Comuna Rediu 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 200 din care: 90 
manifestări, 110 expoziții 

Nr. total participanţi =  31.182 
Nr. vizite =  65.291 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna aprilie 2018 
 

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 

420. 

Citește și dăruiește o carte!  
Proiect „4/4 pentru prieteni”, lansat de 
Ambasada Statelor Unite în România alături de 
American Councils for International Education și 
Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați 

04.04.2018 121 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

421. 
Citește și dăruiește o carte! – Campanie colectă 
de carte   

23.03 – 
04.04.2018 

202 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

422. 

Vizită la Bibliotecă - au participat elevii de la 
Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” com. 
Schela, județul Galați, coordonați de prof. înv. 
primar Tcacenco Cristina și prof. înv. Gîrleanu 
Ramona 

13.04.2018 28 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

423. 

Ia-mă de mână, să creștem împreună! - proiect 
educațional. Au participat: Grădinița cu P. N. 
„Albă Ca Zăpada”,  din localitatea Vlădești și 
Grădinița cu P.P. Nr. 36 din Galați 

19.04.2018 53 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți, 
bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

424. 
Cenaclul „Destine Junior” - membrii Cenaclului 
„Destine Junior”, înființat sub egida Societății 
Culturale „Destine” București  

22.04.2018 75 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

425. 
Centenarul României Mari - viziune, cunoaștere 
și promovare a istoriei de acum 100 de ani. Au 

24.04.2018 51 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, 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 

participat elevii Liceului Teoretic „Dunărea”, 
coordonați de Dir. prof. Moțoc Lucica, Dir. Adj. 
prof. Piticari Ramona, prof. Mihai-Bogatu Laura 
și bibliotecar Ariton Lica  

părinți 

426. 

Vizită la Bibliotecă - Au participat elevii clasei a 
V-a A de la Liceul cu Program Sportiv, din 
Galați, coordonați de prof. Toader Gina și prof. 
Popescu Monica 

24.04.2018 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

427. 

Vizită la Bibliotecă  - Au participat elevii clasei 
pregătitoare de la Școala Gimnazială Nr. 5, din 
Galați, coordonați de prof. înv. primar Dinu 
Liviea 

26.04.2018 35 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

428. 

Dimineți de lectură - Andersen și poveștile sale 
inedite - Au participat elevii Școlii Gimnaziale 
„Sf. Împărați”, coodonați de Dir. prof. Cristea 
Elena-Laura, prof. înv. primar Cernat Tatiana și 
bibliotecar Patron Mariana  

26.04.2018 29 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

429. 
Clubul de șah „Axis Libri” - instructor, Adrian 
Smărăndoiu 

04.04.2018 22 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

430. 
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 
 

11.04.2018 19 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

431. 
Clubul de șah „Axis Libri” - instructor, Adrian 
Smărăndoiu 
 

18.04.2018 21 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 

432. 
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 
 

25.04.2018 19 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

433. 
Sfintele Sărbători de Paști – expoziție felicitări, 
desene ouă încondeiate 
 

02.04 – 23.04 495 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 
 

434. 
Emil Cioran – expoziţie de documente  
 
 

01-10.04.2018 525  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

435. 
Viorel Dinescu – expoziţie de documente  
 

10-20.04.2018 595  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

436. 
Şi ei au fost bibliotecari – expoziţie de 
documente 

20-30.04.2018 1152 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

437. 
Sărbătorile Pascale – panou expoziţional  01– 30.04.2018 853 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

438. 

Proiect „4/4 pentru prieteni”, lansat de 
Ambasada Statelor Unite în România alături de 
American Councils for International Education și 
Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați - 
Voluntarii BVAU și comunitatea – acțiune de 
ecologizare a lizierei limitrofe Stadionului 

04.04.2018 105 Voluntariat Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
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 

Dunărea și distribuirea de materiale promoționale 
pentru conștientizarea comunității în Parcul 
„Corneliu Coposu” 

439. 

Proiectul 4/4 PentruPrieteni, proiect inițiat de 
Ambasada Statelor Unite ale Americii la 
București și implementat de American Councils 
for International Education, - Workshopul „Fii 
generos cu cei din comunitate” 

04.04.2018 154 Voluntariat Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

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

440. 

Bibliotecar pentru o zi - Campanie derulată pe 
toată durata manifestărilor dedicate Zilei 
Bibliotecarului, pentru promovarea profesiei de 
bibliotecar 

23-30.04.2018 32 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

441. 
Partener la cea de-a 11-a editie a Concursului 
pentru copii „Juniorii pedalează” organizat de 
Asociația Bike Works 

22.04.2018 5 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

 
Sala de Lectură+Secția Multimedia 

442. 

„Ziua Internațională a Dansului” - Simțirea 
sufletului exprimată prin dans - Expoziție de 
filme și spectacole de balet/dans din Colecțiile 
Multimedia 

1-30.04.2018 297 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

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
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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 

4%83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520
50111608627?ref=ts 

443. 

Personalități gălățene aniversate în luna aprilie: 
Vintilă Dongoroz, avocat, doctor în științe juridice 
– 125 de ani de la naștere, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în sala de 
lectură „Mihai Eminescu” 

27.03-
10.04.2018 

203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
 

444. 

Personalități gălățene aniversate în luna aprilie: 
Ioan Licea, profesor și publicist – 135 de ani de la 
naștere (28 mart. 1883 – 3 dec. 1952), expoziție 
de documente din colectiile bibliotecii, organizată 
în sala de lectură „Mihai Eminescu” 
 

27.03-
10.04.2018 

197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

445. 

Personalități gălățene aniversate în luna aprilie: 
George Caranfil, epigramist – 105 ani de la 
naștere (28 mart. 1913 – 1996), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

27.03-
10.04.2018 

203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

446. 

Lumina din suflet, expoziție organizată în 
parteneriat cu Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu handicap „Luceafărul”, cu ocazia 
Sărbătorilor Pascale. Expoziția a cuprins lucrări 
realizate de membrii centrului, în cadrul orelor de 
terapie ocupațională 
 

2-10.04.2018 201 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 

447. 

Mircea Petrescu-Dâmbovița, profesor universitar, 
doctor în litere și filosofie, arheolog și istoric – 5 
ani de la moarte, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

11-18.04.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

448. 

Corneliu V. Botez, publicist și poet, magistrat cu 
înalte funcții în Galați – 90 de ani de la moarte, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

11-18.04.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

449. 

Personalități gălățene comemorate în luna 
aprilie - Fani Tardini, personalitate de seamă a 
teatrului românesc – 110 ani de la moarte, 
expoziție de documente organizată în sala de 
lectură „Mihai Eminescu” 

19-25.04.2018 204 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

450. 

Rafinamentul și eleganța lecturii – Semne de 
carte și coupe-papier din colecția personală ing. 
Radu Moțoc, expoziție organizată în sala de 
lectură „Mihai Eminescu” 

19-25.04.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

451. 
Ziua Bibliotecarului din România - Afișul în 
Biblioteca V.A. Urechia, expoziție de documente 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

19-25.04.2018 195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

452. 

Vasile Voiculescu, prozator și dramaturg – 55 de 
ani de la moarte, expoziție de documente, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 
 

26.04-
02.05.2018 

174 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 

453. 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, prozator și 
dramaturg – 100 de ani de la moarte, expoziție de 
documente, organizată în sala „Mihai Eminescu” 

26.04-
02.05.2018 

183 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

454. 
Personalitatea săptămânii – Amza Pellea 
(07.04.1931 - 12.12.1983) – actor - fişă 
biobibliografică de prezentare 

02-08.04.2018 147 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

455. 

Personalitatea săptămânii - Steven Seagal 
(10.04.1952) – actor - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 
 

09-15.04.2018 153 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

456. 

Personalitatea săptămânii – David Tennant 
(18.04.1971) – actor - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 
 

16-22.04.2018 145 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

457. 
Personalitatea săptămânii – Sara Paxton 
(25.04.1988) – actriță - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

23-29.04.2018 155 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

458. 

Personalitatea săptămânii – Christine 
Baranski (02.05.1952) - actriță - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

30.04-
06.05.2018 

155 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

459. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

02.04.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

73 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

460. 

Salon literar „Axis Libri”: lansarea volumelor: 
„Din infern, cu dragoste”, autor Aura CHRISTI; 
„Iudex”, autor Teodor PARAPIRU și 
„Emigranții”, autor Costel CRÂNGAN 

05.04.2018 115 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 Idem 

461. 

Salon literar „Axis Libri”: lansarea volumelor: 
„Emigrantele”, autor Dora Alina ROMANESCU; 
„Pe marginea prăpastiei”, vol. 1, autor Petre 
GRIGORE; „Nostalgii...”, autor Ionel JECU; 
„Lasă-mă sub cerul tău” și „Poezia izvor de 
lumină”, autor Nicolae MĂRUNȚELU; „Pe malul 
de lut al fluviului”, autor Ioan Gh. TOFAN 

12.04.2018 125 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

462. 
Colocviul Constructorilor de Nave - ce-a de-a 
65-a întâlnire 

13.04.2018 73 Inginerie 
navală 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile  

Idem 

463. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
Gimnazială „Lascăr Catargiu", Comuna Schela 

13.04.2018 21 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

464. 
Vizită și vizionare colectivă – preșcolari de de la 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 36 „Alba Ca 
Zăpada" 

19.04.2018 25 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

465. 

Salonul Literar „Axis Libri” – lansarea 
volumelor: „Unduirea timpului” și „Tempo 
rubato”, autor Maria COGĂLNICEANU; 
„Prădători sentimentali” și „Revoluția anunțată”, 
autor Gheorghe MARCU; „Ochiul sufletului”, 
autor Angela BURTEA; „Arcă-n vremi de 
mătase”, autor Valeriu VALEGVI. În deschidere 

19.04.2018 119 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
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 

Adina Lazăr, actriță a Teatrului Național de Operă 
și Operetă „Nae Leonard” și profesor la Școala de 
Arte a susținut un scurt moment artistic  

466. 
Consfătuirea județeană anuală a 
bibliotecarilor din bibliotecile publice ale 
județului Galați 

23.04.2018 98 Educație, 
cultură, 
jurnalism 

Peste 25 
ani 

Ziariști, 
reprezentanți 
mass-media 

idem 

467. 
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Liceul 
cu Program Sportiv 

24.04.2018 24 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

468. 
Vizită și vizionare colectivă  - copii de la 
Grădinița cu Program prelungit nr. 12 
 

25.04.2018 24 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

469. 

Salonul Literar „Axis Libri” - lansarea 
volumelor: „Poarta turcească”, autor A.G. 
SECARĂ; „Era iudelor: un ziar în 460 de pagini”, 
autor Mihai VIȘOIU;„Locuirea în poezie”, autori 
Viorel COMAN și Nicolae Grigore 
MĂRĂȘANU; „Teatru anglo-american” și „Vita 
brevis”, autor Jostein Gaardner – traducător Petru 
IAMANDI; „Oul, blidul triumfal”, autor Ioan 
TODERIȚĂ 

26.04.2018 115 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

470. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
nr. 5 „Cuza Vodă" 

26.04.2018 28 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

471. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
nr. 42 „Sfinți Împărați" 

26.04.2018 21 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

472. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
nr. 1, comuna Cavadinești 

26.04.2018 29 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

473. 
Vizită și vizionare colectivă – elevi de la Școala 
nr. 25 

26.04.2018 26 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

 
Secția Colecții Speciale 

474. 

Clipe de viață: Fotografii de nuntă din 
perioada interbelică – expoziție de fotografii din 
colecțiile speciale ale Bibliotecii 
 

 2-30.04.2018 554 Educaţie 
culturală 

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

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

475. 

Vizită oficială - În cadrul unui proiect 
internațional mult mai amplu, „Mevlana”, 
inițiat de Turcia și care are ca scop cooperarea și 
întărirea relațiilor, atât la nivel academic cât și cu 
societatea civilă din zona Balcanilor, o delegație 
turcă, avându-i în frunte pe Prof. Dr. Ahmet 
TAŞĞIN, Director de Proiect, decanul facultății 
de sociologie de la Universitatea Necmettin 
Erbakan din Konya, fosta capitală a Imperiului 
Selgiucid, Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR, decanul 
facultății de filozofie de la aceeaşi Universitate, 
Yusuf BENLİ, directorul general al muzeelor din 
Konya și Hasan YAŞAR, directorul general al 
bibliotecilor din districtul Konya, a vizitat și 
Biblioteca „V.A. Urechia”, ghidul dumnealor prin 
oraşul Galați fiind preşedinta organizației Galați a 

26.04.2018 21 Educație 
culturală 

Peste 40 
ani 

Oficiali și 
diplomați turci 

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

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Uniunii Democrate Turce din România, doamna 
profesor Gulten ABDULA NAZARE. Au fost 
donate Bibliotecii un număr semnificativ de cărți 
și publicații în limba turcă, care se vor adăuga 
Raftului special de literatură turcă 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

476. 

Zâmbete, cărți și voluntari inimoși – Colectă 
de cărți și jucării. Cărțile și jucăriile au fost 
donate în data de 4 aprilie 2018,copiilor de la 
Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii 
Străzii, copiilor de la Școala Gimnazială „Ion 
Creangă” din localitatea I.C. Brătianu, jud. 
Tulcea și copiilor de Școala Gimnazială ”Elena 
Cuza”,în cadrul proiectului ”4/4 Pentru Prieteni” 

04.04.2018 110 Voluntariat 7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

477. 

Andersen, magicianul basmelor – atelier de 
lectură. Au participat elevii clasei a VI-a de la 
Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, prof. Ștefania 
Sandu 

17.04.2018 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

478. 

Omagiu adus lui Camil Petrescu – dezbatere 
literară. Au participat elevi de la Liceul 
Tehnologic Anghel Saligny, prof. Aurora Vlase. 
 

18.04.2018 30 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

479. 
Shakespeare pentru eternitate – moment artistic 
prezentat de elevi de la Colegiul Național 
”Costache Negri”, prof. Elvira Alexandrescu 

23.04.2018 111 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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480. 
Primii pași în lumea cărților – preșcolarii de la 
Grădinița nr. 3 Măstăcani, prof. Florența Lungu 

26.04.2018 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

481. 
Octavian Goga – expoziție de documente  02-10.04.2018 29 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

482. 
Hans Christian Andersen – expoziție de 
documente  

02-10.04.2018 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

483. 
Sărbătorile pascale prin ochii copiilor -
expoziție de documente 

06-30.04.2018 23 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

484. 
Ziua Mondială a Sănătății – expoziție de 
documente  

07-13.04.2018 201 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

485. 
Emil Cioran – expoziție de documente 09-16.04.2018 199 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

486. 
Citește și tu! – expoziție cu afișe, recomandări, 
mesaje 

18-30.04.2018 207 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

487. 
Camil Petrescu- expoziție de documente 23.04-30.04 187 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

488. 
Ziua Planetei Pământ – expoziție de documente 23.04-30.04 202 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

489. 

William Shakespeare – expoziție  de documente 23.04-30.04     154 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

490. 

Ziua Internațională a cărții pentru copii -   
expoziție de carte 

01-08.04.2018     203 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 

491. 
Émile Zola (n. 2 aprilie 1840 - d. 29 septembrie 
1902) romancier francez: 178 de ani de la naștere 
- expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

492. 
Sărbătorile Pascale prin ochii copiilor - Şcoala 
Gimnazială "Ludovic Cosma", cls a II-a - 
expoziție de lucrări 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

493. 
Sărbătorile Pascale prin ochii copiilor - Şcoala 
Gimnazială "Mihai Viteazul", cls a II-a B - 
expoziție de lucrări 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

494. 
Sărbătorile Pascale prin ochii copiilor - Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 47 - expoziție de lucrări 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

495. 
Sărbătorile Pascale prin ochii copiilor – 
Grădinița „Otilia Cazimir” - expoziție de lucrări 

Idem 194 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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496. 
Sărbătorile Pascale prin ochii copiilor - Grădinița 
„Arlechino” - expoziție de lucrări 

Idem 192 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

497. 
Ziua Academiei Române - expoziție de carte Idem     203 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

498. 
Fănuș Neagu (n. 05 aprilie 1932 - d. 24 mai 
2011): povestitor român:86 de ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

499. 
Daniel Corbu (n. 7 aprilie 1953) poet și eseist 
român: 65 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

500. 
Romulus Vulpescu (n. 5 aprilie 1933 - d. 18 
septembrie 2012) poet român: 85 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

501. 
Ion Minulescu(n. 6 ianuarie 1881 - d. 11 aprilie 
1944) poet român: 74 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

09-15.04.2018 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

502. 

Nicolae Tonitza (n. 13 aprilie 1886- d. 26 
februarie 1940): pictor român: 132 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

 

Idem 

205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

503. 
Jean de La Fontaine (n. 8 iulie 1621 - d. 13 
aprilie 1695): poet francez: 323 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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504. 
Günter Grass (n. 16 octombrie 1927- d. 13 aprilie 
2015) scriitor german: 3 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

505. 
Octav Pancu-Iași (n. 14 aprilie 1929- d. 16/17 
aprilie 1975) scriitor român: 89 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

506. 
Leonardo da Vinci (n. 15 aprilie 1452 - d. 2 mai 
1519) pictor italian: 566 ani de la naștere  -
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

507. 
Henry James (n. 15 aprilie 1843 - d. 28 februarie 
1916) romancier american: 175 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

508. 
Panait Istrati (n. 10 august 1884 - d. 16 aprilie 
1935) scriitor român: 83 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

16-22.04.2018 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

509. 
Anatole France (n. 16 aprilie 1844 - d. 12 
octombrie 1924) scriitor francez: 174 de ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 194 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

510. 
Yasunari Kawabata (n. 14 iunie 1899 - d. 16 
aprilie 1972) prozator japonez: 46 de ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

511. 
Magda Isanos (n. 17 aprilie 1916 - d. 17 
noiembrie1944) poetă româncă: 102 ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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512. 
Ion Pillat (n. 31 martie 1891 – d. 17 aprilie 1945) 
poet român: 73 de ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

513. 
Gabriel García Márquez (n. 6 martie 1927 - d. 17 
aprilie 2014) scriitor columbian: 4 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

514. 
Nicolae Densușianu (n. 18 aprilie 1846 - d. 24 
martie 1911): istoric român : 172 de ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

515. 
Calistrat Hogaș (n. 19 aprilie 1847 - d. 28 
august1917) prozator român: 170 de ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

516. 
Sven Hassel, (n. 19 aprilie 1917- d. 21 septembrie 
2012) scriitor danez: 101 ani de la naştere - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

517. 
Octavio Paz (n. 31 martie 1914 - d. 19 aprilie 
1998) poet mexican: 20 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

518. 
Bram Stoker (n. 8 noiembrie 1847 - d. 20 aprilie 
1912) scriitor irlandez: 106 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

519. 
Pietro Aretino (n. 20 aprilie 1492 - d. 21 
octombrie 1556) poet și prozator italian: 526 de 
ani de la naștere  - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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520. 
Mark Twain (n. 30 noiembrie 1835- d. 21 aprilie 
1910) scriitor american: 108 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

521. 
Charlotte Brontë (n. 21 aprilie 1816 - d. 31 martie 
1855) romancieră engleză: 202 ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

522. 
Mircea Eliade (n. 13 martie 1907 - d. 22 aprilie 
1986) scriitor român: 32 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

523. 
Camil Petrescu (n. 22 aprilie 1894 - d. 14 mai 
1957) nuvelist român: 124 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

524. 
Veronica Micle (n. 22 aprilie 1850 - d. 3 august 
1889) poetă româncă: 168 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

525. 
Ellen Glasgown (n. 22 aprilie 1873 - d. 21 
noiembrie 1945) scriitoare americană: 145 de ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

526. 
Vladimir Nabokov (n. 22 aprilie 1899 - d. 2 iulie 
1977) scriitor american de origine rusă: 119 ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

527. 
Ziua Mondiala a Cărții și a Drepturilor de Autor 
- expoziție de carte 

23-29.04.2018 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

528. 
Vasile Voiculescu(n. 27 noiembrie 1884 - d. 26 
aprilie 1963) poet, prozator și dramaturg român: 
55 de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

529. 
Ștefan Augustin Doinaș (n. 26 aprilie 1922 - d. 25 
mai 2002) poet român: 96 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

530. 
Jules Lemaître (n. 27 aprilie 1853 - d. 4 august 
1914) critic literar și dramaturg francez: 165 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

531. 
Ion Heliade-Rădulescu (n. 6 ianuarie 1802 - d. 27 
aprilie 1872) scriitor și filolog român: 191 de ani 
de la moarte - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

532. 
Ovid S. Crohmălniceanu (n. 16 august 1921 - d. 
27 aprilie 2000) critic și istoric literar român: 18 
ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

533. 
Gheorghe Tomozei (n. 29 aprilie 1936 - d. 31 
martie 1997) poet și eseist român: 82 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

534. 
Barbu Ștefănescu Delavrancea (2/11 aprilie 1858 
- d. 29 aprilie 1918) prozator șă dramaturg român: 
100 de ani de la moarte  - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

535. 
Proiect „4/4 pentru Prieteni”- – Fii activ şi 
implică-te în comunitate! - Colectă de jucării, 
haine, cărţi şi produse de igienă 

04.04.2018 101 Voluntariat 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 

536. 
Cartea o cetate luminată - Colegiul Tehnic 
„Aurel Vlaicu”, clasele a IX -a B, a X-a B - 
activitate 

23.04.2018 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

537. 
„Inaugurarea Centrului de Documentare și 
Informare” de la Colegiul Tehnic de Alimentaţie 
şi Turism „D. Moţoc” - activitate 

23.04.2018 29 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

 
Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

538. 
Să înțelegem mai bine adolescenții – expoziție de 
documente 

19.04.2018 31 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

539. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii  cu date biografice ale 
personalităților evidențiate 

2 – 30.04.2018 378 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

540. 
Expoziție de bază: hărți geografice  2-30.04.2018 448 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

541. 

Sărbătorile pascale prin ochii de copil! – 
expoziţie de desene realizate de elevii Colegiului 
Național „Al. I. Cuza” sub îndrumarea  prof. 
învățător Oana Damian, prof. învățător Doinița 
Miron, prof. învățător Doina Mormenche și 
bibliotecar Livia Elena Enea 

2-20.04.2018 
 
 
 
 

247 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 

542. 

Proiectul pentru copiii din cartierul gălățean 
Valea Orașului, Lectura unește comunități - 
despre drepturile copiilor și rolul lor în 
societate, în cadrul proiectului „4/4 pentru 
prieteni”, lansat de Ambasada Statelor Unite în 
România alături de American Councils for 
International Education și Biblioteca Județeană 
„V. A. Urechia” Galați, ca partener 

4.04.2018 62 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

543. 

Ziua Bibliotecarului și Ziua Internațională  a 
Cărții și Dreptului de autor  
Scriitori gălățeni contemporani în colecțiile 
bibliotecii  - expoziție de documente de bibliotecă 

23-30.04.2018 319 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

544. 

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 

172 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

545. 
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

98 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

546. 

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 
- decembrie 

2018 

152 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 

Locații externe 

547. 

Workshop regional dedicat activităților de 
advocacy privind contribuția bibliotecilor 
publice la Agenda ONU 2030 și la obiectivele 
dezvoltării durabile. Numele proiectului a fost: 
Let’s work together on library advocacy!  
Loc de desfășurare: Budapesta 

17-19.04.2018 1 Profesional - Președinte 
filiala ABR 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

548. 

În cadrul Simpozionului anual de istorie și 
civilizație bancară „Cristian Propișteanu”, 
ediția a XXVI-a managerul Bibliotecii „V.A. 
Urechia” Galați - Zanfir Ilie a primit Premiul „Ion 
Nistor” și medalia 2018 din partea Fundației 
„Magazin Istoric” pentru cartea „Legendele 
Galaților” 
Loc de desfășurare: Banca Națională a României, 
București 

24.04.2018 1 Cultură - Director/ 
Manager 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

549. 

Întrunirea profesională cu tema Bibliotecile și 
necesitatea implicării în dezvoltarea durabilă 
dedicată zilei de 23 aprilie, Ziua Internațională a 
Cărții și a Dreptului de Autor și Ziua 
Bibliotecarului din România 
Loc de desfășurare: Sala Senatului din incinta 
Universității „Dunărea de Jos” 

25.04.2018 34 Profesional - Bibliotecari Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 130 din care: 47 
manifestări, 83 expoziții 

Nr. total participanţi =  22.082 
Nr. vizite =  52.119 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna mai 2018 
 

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 

550. 

CENTENARUL ROMÂNIEI MARI - viziune, 
cunoaștere și promovare a istoriei de acum 100 
de ani. Au participat elevii Școlii Gimnaziale 
„Iulia Hașdeu”, coordonați de dir. Prof. Vicol 
Claudia-Angela, Prof. Cernat Mirela-Magdalena 
și bibliotecar Mereuță Mihaela 

07.05.2018 31 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

551. 

Vizită la bibliotecă! 
Au participat copii de la Grădinița cu P. N. nr. 40, 
structură a Grădiniței cu P.P. nr. 9 din Galați, 
coordonați de cadrele didactice: Manea Simona, 
Bucur Daniela, Năstase Carmen și Pascaliu 
Luminița.  

08.05.2018 49 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

552. 

Dimineți de lectură – O călătorie prin Europa 
Prezenți la activitate au fost elevii clasei I A, 
coordonați de Prof. Înv. Primar Vădeanu Laura de 
la Școala Gimnazială Nr. 5. Tema de astăzi a fost 
„Ziua Europei” 

11.05.2018 31 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

553. 

Vizită la bibliotecă 
Au participat prichindeii de la Grădinița Nr. 12, 
coordonați de doamna educatoare Crihană Maria 
 

11.05.2018 29 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 

554. 

Trăistuța cu povești 
A avut loc lansarea proiectului educațional 
„Trăistuța cu povești”, inițiat de Prof. înv. primar 
Alexandru Steluța, împreună cu elevii clasei 
pregătioare B, de la Școala Gimnazială Nr. 7 

17.05.2018 52 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

555. 

Dimineți de lectură 
Prezenți au fost elevii Școlii Gimnaziale „Iulia 
Hașdeu”, coordonați de Dir. Prof. Vicol Angela 
Claudia, Prof. Crihană Oana și Bibliotecar 
Mereuţă Mihaela 

18.05.2018 29 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

556. 

Ia-mă de mână, să creștem împreună! 
Au participat copii de la Grădinița cu P.P. „Tedi”, 
coordonați de colectivul de cadre didactice 
împreună cu doamna Director prof. Mihaela 
Dobrin și preșcolarii de la Grădinița nr. 1 din satul 
Ghinghești, județul Galați  

18.05.2018 48 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

557. 

Cenaclul „Destine Junior” 
Duminică, 20 mai 2018, la ora 10:00 a avut loc la 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” - sediul 
central, o nouă întâlnire cu membrii Cenaclului 
„Destine Junior”, înființat sub egida Societății 
Culturale „Destine” București 

20.05.2018 61 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

558. 

Vizită la bibliotecă! 
Au participat copiii de la Grădinița nr. 7 Galați, 
însoțiți de Dir. Prof. Ispas Corina, Grădinița nr. 
45, Structură a Grădiniței nr. 7, însoțiți de prof. 

21.05.2018 49 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 

înv. preșcolar Popescu Anica și prof. înv. 
preșcolar Moise Vasilica, Grădinița Ciorăști, com. 
Priponești, jud. Galați, însoțiți de prof. înv. preșc. 
Doru Nicoleta și Borza Ruxandra.  

559. 

Vizită la Bibliotecă - Au participat preșcolarii de 
la Grădinița P.P. „Elena Doamna”, coordonați de 
Dir. Prof. Ion Simona și colectivul de cadre 
didactice: Neagu Florentina, Ichim Mariana, 
Hurduc Crina, Andrei Gianina, Bocăneală 
Georgiana, Besnea Daniela și Trandafir Aurora. 

22.05.2018 81 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

560. 

Europa – casa noastră. Poveștile familiei mele 
Protagoniștii manifestării vor fi elevii clasei a III-
a B, coordonați de Prof. înv. primar Anica Berdilă 
de la Școala Gimnazială Nr. 28.  

23.05.2018 32 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

561. 

Vizită la Bibliotecă 
Au participat preșcolarii de la Grădinița P.P. Nr. 
7, coordonați de Dir. Prof. Ispas Elena-Corina și  
colectivul de cadre didactice. 

23.05.2018 29 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

562. 

Vizită la Bibliotecă  
A participat un grup de elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 1 Cavadinești, însoțiți de învățător 
Anghel Ion și prof. Morteci Diana-Elena. 

24.05.2018 26 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

563. 

Ziua Internațională a Copilului  
În cadrul activității se va face evaluarea și 
încheierea proiectului educațional „Dimineți de 
lectură”. Participă cadrele didactice partenere în 

31.05.2018 96 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 

proiect 

564. 
Clubul de șah „Axis Libri” - instructor, Adrian 
Smărăndoiu 

02.05.2018 21 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

565. 
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 

09.05.2018 19 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

566. 
Clubul de șah „Axis Libri” - instructor, Adrian 
Smărăndoiu 

16.05.2018 18 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

567. 
Clubul de Șah „Axis Libri”- instructor Adrian 
Smărăndoiu 

23.05.2018 22 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

568. 
Socrate - expoziție de documente  
 
 

02-07.05.2018 325  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

569. 

Și ei au fost bibliotecari - expoziție de 
documente 
 
 

02-25.05.2018 1050  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

570. 
Săptămâna voluntariatului - expoziție de 
documente 

07-16.05.2018 255 i Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

571. 
Ziua adolescenţilor - expoziție de documente 14 – 18.05.2018 468  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 

572. 
Vara – panou expozițional  
 

02 – 31.05.2018 916 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Idem 

573. 
Vizită la bibliotecă – au participat elevii Școlii 
nr. 29 

16.05.2018  35 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Idem 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

574. 

Sport și sănătate – 18 Mai Ziua Internațională a 
Sportului - Expoziție de documente multimedia 
din Colecțiile Multimedia, organizată la mezanin 

1-14.05.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

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 

575. 

Octavian Goga, poet – 80 ani de la moarte” (20 
mart. 1881 – 6 mai 1938), expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

05-13.05.2018 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
 

576. 

Laurențiu Ulici, critic literar – 75 de ani de la 
naștere (6 mai 1943- 15 nov. 2000), expoziție 
organizată în foaierul sălilor de lectură 
 

05-13.05.2018 197 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 

577. 

George Coșbuc, poet român, membru titular al 
Academiei Române – 100 de ani de la moarte (20 
sep. 1866 – 9 mai 1918), expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

05-13.05.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

578. 

Uniunea Europeană și simbolurile sale – 9 Mai 
Ziua Europei, expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

05-13.05.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

579. 

Alexandru Ioan Cuza, domnitor, om politic și de 
stat, diplomat, pârcălab de Covurlui și primul 
domn al Principatelor Unite Române – 145 de ani 
de la moarte (20 mart. 1820 – 15 mai 1873), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

14-20.05.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

580. 

Nicolae Grigorescu, pictor român – 180 de ani de 
la naștere (15 mai 1838 – 21 iul. 1907) expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

14-20.05.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

581. 

Compozitori și interpreți români aniversați în 
luna mai: Ciprian Porumbescu și Ludovic 
Feldman - Expoziție de documente multimedia 
din Colecțiile Multimedia, organizată la mezanin 

15-31.05.2018 204 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

582. 
La pas prin grădinile și parcurile Europei – 24 
Mai Ziua Europeană a Parcurilor, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 

21-28.05.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

sala de lectură „Mihai Eminescu” 

583. 

Eugen Simion, critic și istoric literar, eseist 
român, membri titular al Academiei Române, la 
ceas aniversar – 80 de ani de la naștere, expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în foaierul sălilor de lectură 

21-28.05.2018 195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

584. 
Desenul animat și lumea minunată a copilăriei, 
expoziție de documente multimedia din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

29.05-
02.06.2018 

174 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

585. 

Personalități gălățene aniversate în luna iunie 
– Dumitru D. Șoitu, publicist și istoric literar, 
profesor de limba română (2 iun. 1928 – 2 iun. 
1994), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

29.05-
02.06.2018 

183 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

586. 
Personalitatea săptămânii – Enrique Iglesias 
(08.05.1975) – interpret – fişă biobibliografică de 
prezentare 

07-13.05.2018 147 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

587. 
Personalitatea săptămânii - Laura Pausini 
(16.05.1974) – interpret - fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

14-20.05.2018 153 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

588. 

Personalitatea săptămânii – Bob Dylan 
(24.05.1941) – interpret/actor - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

21-27.05.2018 145 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 
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Nr. 
crt. 
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Nr. 
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Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

589. 

Personalitatea săptămânii – Kylie Minogue 
(28.05.1968) – interpretă/actriță - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

28.05-
03.06.2018 

155 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

590. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

02.05.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

591. 
Colocviul Constructorilor de Nave - ce-a de-a 
66-a întâlnire 

04.05.2018 73 Inginerie 
navală 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

592. 
Vizită și vizionare colectivă elevi de la Școala 
„Iulia Hașdeu", Schela 

07.05.2018 33 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

593. 
Vizită și vizionare colectivă elevi de la Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 56 

08.05.2018 55 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

594. 
Vizită și vizionare colectivă elevi de la Grădinița 
cu Program Normal nr. 12 

11.05.2018 49 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

595. 
Vizită și vizionare colectivă copii de la Grădinița 
cu Program prelungit nr. 7 „Cristal" 

16.05.2018 27 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

596. 
Vizită și vizionare colectivă copii de la Școala 
Gimnazială nr. 7 „Constantin Brâncoveanu" 

17.05.2018 41 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

597. 
Scriitor francez în vizită la Bibliotecă 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a fost gazdă 

17.05.2018 4 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 

Scriitori  idem 
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crt. 
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Nr. 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

pentru scriitorul francez Robert Fauque și a soției 
sale Monique, aceștia fiind însoțiți și prezentați de 
către scriitorul Ioan Culiță Ușurelu, președintele 
Ligii Scriitorilor Vrancea și redactor șef al 
Revistei „Salonul Literar Odobești” și soția sa 
Zenovia Ușurelu, autoare de auxiliare pentru 
învățământ primar 

 vârstă 

598. 
Vizită și vizionare colectivă elevi de la Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 23 „Tedi" 

18.05.2018 35 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

599. 
Vizită și vizionare colectivă elevi de la Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 45 „Parfumul Teilor" 

21.05.2018 42 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

600. 
Vizită și vizionare colectivă elevi de la Grădinița 
cu Program Prelungit nr. 5 „Elena Doamna" 

22.05.2018 81 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

 idem 

601. 
Vizită și vizionare colectivă copii de la Grădinița 
cu Program prelungit nr. 7 „Cristal" 

23.05.2018 24 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 

602. 
Vizită și vizionare colectivă copii de la Grădinița 
cu Program Normal Cavadinești 

24.05.2018 18 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Părinți, elevi, 
învățători 

idem 

603. 
Vizionare utilizatori de la Centrul de zi pentru 
persoane cu handicap adulte ,,Luceafarul” 

31.05.2018 7 Educaţie, 
cultură 
 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

Secția Colecții Speciale 

604. 
Capodopere ale gravurii europene în colecțiile 
Bibliotecii „V.A. Urechia” – expoziție de 
fotografii din colecțiile speciale ale Bibliotecii 

 2-30.05.2018 554 Educaţie 
culturală 

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

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

605. 

Insula Delfinilor albaștri – atelier de lectură. Au 
participat elevii clasei a VI-a de la Liceul Teoretic 
,,Emil Racoviță'', coordonați dinamic de doamna 
prof. Ștefania Sandu și doamna bibliotecar Gina-
Livia Mocanu 

03.05.2018 45 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

606. 
Cartea, prietena mea - Activitate prezentată de 
voiniceii de la Grădiniţa nr. 9, însoţiţi de doamna 
prof. Ioana Mardare 

09.05.2018 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

607. 
Zanfir Ilie, la ceas aniversar.  La mulți și 
binecuvântați ani! – expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii 

04-10.05.2018 179 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

608. 

9 Mai – Ziua Europei - expoziție cu documente 
din colecțiile bibliotecii, la Filiala nr. 1 ,,Costache 
Negri’’- Fundația „Andreiana Juventus” 

09-15.05.2018 181 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

609. 
Lucian Blaga (n. 9 mai 1895 - d. 6 mai 1961). 
Expoziție cu documente din colecțiile bibliotecii 

09-15.05.2018 175 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

610. 
10 mai - Ziua Regalităţii - expoziție de 
documente 

10-31.05.2018 185 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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611. 

Ziua Internațională a Familiei -  Expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii la Filiala nr. 
1”Costache Negri” - Fundația ”Andreiana 
Juventus” 

15-22.05.2018 173 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

612. 
Călătorie în fascinantul Univers – împreună cu 
prichindeii de la Grădinița ,,Sfântul Stelian'' și 
doamna educatoare Lucica Vișan 

17.05.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

613. 
Noi suntem români!  - program artistic prezentat 
de elevii clasei a II-a B de la Școala Gimnazială 
Nr. 3, prof. Liliana Ciupitu 

17.05.2018 31 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

614. 

Ziua Internațională a muzeelor– expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii, la Filiala nr. 
1”Costache Negri”- Fundația „Andreiana 
Juventus” 

18-25.05.2018 186 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

615. 

Primii paşi în lumea poveştilor - vizită. 
Preșcolarii de la Grădiniţa ,,Prichindel’’, însoţiţi 
de doamnele ed. Virginia Lefterache şi Ilariana 
Grigore şi preșcolarii de la Grădiniţa Cavadineşti, 
însoţiţi de doamna ed. Rodica Modiga 

21.05.2018     53 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

616. 
Ileana Vulpescu ( n.  21 mai 1932). Expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii 

21-25.05.2018 177 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

617. 

Ileana Vulpescu ( n.  21 mai 1932). Expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii 
 
 

21-25.05.2018 176   Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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618. 

La mulţi ani, copilărie! La mulţi ani, copile 
drag! – program artistic, „Iepuraşii” de la 
Grădiniţa ,,Step by Step’’, coordonaţi cu blândeţe 
de doamnele ed. Iuliana Buruiană, Andreea 
Melinte şi Claudia Niculescu 

23.05.2018 44 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 
 
 

619. 

,Was tust du fur die Umwelt? – Cum protejăm 
mediul înconjurător -  la Filiala nr. 1 „Costache 
Negri”- Fundația „Andreiana Juventus”, elevii 
clasei a IX-a C de la Liceul Teoretic ,,Emil 
Racoviţă'', coordonaţi de doamna prof. Geanina 
Gheorghiu au prezentat o interesantă activitate în 
limba germană 

24.05.2018     35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

620. 

Primii pași în lumea cărților – vizită. Un grup 
de prichindei de la Grădiniţa nr. 1 din Movileni, 
însoţiţi de doamna ed. Silvia Manolache au păşit 
veseli şi curioşi pragul Filialei nr. 1 „Costache 
Negri - Fundația „Andreiana Juventus”. 

24.05.2018      40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

621. 

Vizită în universul cărților -  elevii clasei a VIII-
a de la Școala Gimnazială Slivna, însoțiți de 
doamna prof. Gabriela Enache ne-au trecut pragul 
și au primit informații despre serviciile bibliotecii 

24.05.2018    45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 
 

622. 

Biblioteca - Grădiniţa cărţilor - program artistic 
dedicat Zilei Copilului, prezentat de preșcolarii de 
la Grădiniţa ,,Motanul Încălţat’’, însoţiţi de 
doamnele ed. Ramona Boboc-Anton şi Petruţa 

25.05.2018      35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Milica 

623. 

Primii paşi pe tărâmul poveştilor - vizită a 
preșcolarilor de la Grădiniţa ,,Motanul Încălţat’’, 
însoţiţi de doamnele ed. Iulia Toader şi Carmen 
Leon care au păşit veseli şi curioşi pe tărâmul 
poveştilor la Filiala nr.1 „Costache Negri”- 
Fundația „Andreiana Juventus”. 

25.05.2018      40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

624. 

Costache Negri – radiografia unei personalități 
– dezbatere. Un grup de eleve inimoase din clasa 
a IX-a E, coordonate cu tact și dăruire de 
doamnele profesor Elvira Alexandrescu și 
Cătălina Radu l-au evocat pe marele cărturar de la 
Mânjina, cel care înnobilează ambele instituții cu 
numele său: Colegiul Național ,,Costache Negri’’ 
și Filiala nr. 1 ,,Costache Negri’’. Activitatea s-a 
desfășurat în cadrul Săptămânii Școala Altfel, cu 
ocazia împlinirii a 206 ani de la nașterea 
scriitorului și omului politic 

25.05.2018     20   Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 
 
 

625. 

Vizită în lumea cărţilor - Prichindeii clasei 
pregătitoare B de la Colegiul Naţional ,,Costache 
Negri’’, însoţiţi de doamna prof. Rodica Cernencu 
au păşit veseli şi curioşi pe tărâmul poveştilor 

25.05.2018     24 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

626. 
Tudor Arghezi – expoziție de documente 21-25.05.2018 162 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

627. 
Gabriel Liiceanu – expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii 

23-30.05.2018 121 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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628. 
Eugen Simion – expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii 
 

25-31.05.2018 123 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

629. 

Ziua Națională a Tineretului - expoziție de carte 

 

01-06.05.2018     203 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 

630. 
Elvira Bogdan (n.13 septembrie 1904 - 3 mai 
1987): prozatoare şi traducătoare româncă – 31 de 
ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

631. 

Niccolò Machiavelli (n. 3 mai 1469 - d. 21 iunie 
1527): diplomat, filozof, om politic și scriitor 
italian – 549 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

632. 
Elvira Bogdan (n.13 septembrie 1904 - 3 mai 
1987): prozatoare şi traducătoare româncâ – 31 de 
ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

633. 
Sidonia Drăgușanu ( n. 4 august 1908 - d. 3 mai 
1971): prozatoare și autoare dramatică româncă – 
47 de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 
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634. 
Ziua Mondială a Libertăţii Presei - expoziţie de 
carte 

Idem 194 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

635. 
Vlad Mușatescu (n. 4 mai 1922 - d. 4 martie 
1999): scriitor și umorist român – 96 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 192 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

636. 
Amos Oz (n. 4 mai 1939): scriitor israelian – 79 de 
ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

637. 
Ziua Națională a inimii - expoziţie de carte 

 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

638. 
Henryk Sienkiewicz (n. 5 mai 1846 - d. 15 
noiembrie 1916): romancier și nuvelist polonez – 
172 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

639. 
Lucian Blaga (n.9 mai 1895 – d. 6 mai 1961): 
filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist - 57 
de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

640. 
Lyman Frank Baum (n. 15 mai 1856 – d. 6 mai 
1919): scriitor american de cărți pentru copii – 99 
de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

641. 

Octavian Goga(n. 1 aprilie 1881 – d. 7 mai 1938), 
scriitor român - expoziție de carte 
 
 

07-13.05.2018 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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642. 
George Topîrceanu (n. 20 martie 1886 – d.7 mai 
1937): poet și prozator român – 81 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

643. 
Ștefan Iureș (n. 7 mai 1931 - d. 8 iulie2013): poet, 
prozator, traducător și eseist român – 87 de ani de 
la naștere - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

644. 
Peter Philip Carey (n. 7 mai 1943): romancier 
australian – 75 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

645. 
Petru Dumitriu (n. 8 mai1924 - d. 6 aprilie2002), 
scriitor român – 94 de ani de la naștere  - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

646. 
Gustave Flaubert ( n. 12 decembrie1821 - d. 8 
mai1880): romancier și dramaturg francez – 138 
de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

647. 
Robert A. Heinlein (n. 7 iulie 1907 - d. 8 
mai1988): scriitor american de science-fiction – 
30 de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

648. 
Ziua Mondială a Crucii Roșii – expoziție de carte Idem 194 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

649. 
Ziua Europei - expoziție de carte Idem     203 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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650. 
Lucian Blaga (n. 9 mai 1895– d. 6 mai 1961): 
filozof, poet şi dramaturg român – 163 de ani de 
la naştere - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

651. 
George Coșbuc (n. 20 septembrie 186 - d. 9 mai 
1918): poet român – 100 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

652. 
Mihail Alexandrovici Șolohov (n. 11 mai 1905 – 
d. 21 februarie 1984): scriitor rus – 113 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

653. 
Jean Bart (n. 28 noiembrie 1874 - d. 12 mai 
1933): romancier român – 85 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

654. 
Max Brand (n. 29 mai 1892 – d. 12 mai 1944): 
scriitor de ficțiune american – 74 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

655. 
Costache Negri (n. 14 mai1812 – d. 28 
septembrie 1876): scriitor şi om politic român –
206 ani de la naştere - expoziție de carte 

14-19.05.2018 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

656. 
Camil Petrescu (n. 22 aprilie 1894 – d. 14 mai 
1957): romancier, dramaturg şi nuvelist român –
61 de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

657. 
Nicolae Grigorescu (n. 15 mai 1838 – 
d.21iulie/3august 1907): pictor român – 180 de 
ani de la naştere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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658. 

Alexandru Ioan Cuza (n. 20 martie 1820 – d. 15 
mai 1873): primul domnitor al Principatelor 
Române – 145 de ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

659. 
Ziua internaţională a familiei - expoziție de carte Idem 206 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

660. 
Charles Perrault (n. 12 ianuarie 1628– d. 16 mai 
1703): poet, scriitor și povestitor francez – 315 
ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

661. 
Ziua Internațională a muzeelor - expoziție de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

662. 

Honoré de Balzac (n. 20 mai 1799 – d. 18 august 
1850): romancier, critic literar, eseist, jurnalist și 
scriitor francez – 219 ani de la naștere - expoziție 
de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

663. 
Hector Malot (n. 20 mai 1830 – d. 17 iulie 1907): 
scriitor francez – 188 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

664. 
Ileana Vulpescu (n. 21 mai 1932): prozatoare, 
romancieră și traducătoare româncă  - expoziție 
de carte 

21-27.05.2018 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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665. 
Jules Renard (n. 22 februarie 1864 – 22 mai 1910 
): romancier și dramaturg francez – 108 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

666. 
Victor Hugo (n. 26 februarie1802– d. 22 mai 
1885): poet, dramaturg și romancier francez – 133 
de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

667. 

Garabet Ibrăileanu (n. 23 mai 1871 - d. 12 martie 
1936): critic și istoric literar, eseist, pedagog, 
redactor literar și romancier român – 147 de ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

668. 
Gabriel Liiceanu (n. 23 mai 1942): filozof, 
interpret și scriitor român – 76 de ani de la naștere 
- expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

669. 
Henrik Ibsen (n. 20 martie 1828 - d. 23 mai 
1906): dramaturg norvegian – 112 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 206 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

670. 

Fănuș Neagu (n. 5 aprilie 1932 – d.24 mai 2011): 
povestitor, memorialist, nuvelist, romancier și 
dramaturg român – 7 ani de la moarte - expoziție 
de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

671. 
Eugen Simion (n. 25 mai 1933): critic și istoric 
literar, editor,eseistt, profesor universitar român – 
85 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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672. 
Ștefan Augustin Doinaș (n. 26 aprilie - d. 25 mai 
2002): poet și eseist român – 16 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

673. 
Ion Agârbiceanu (n. 12 septembrie 1882– d. 28 
mai 1963): scriitor, ziarist și prozator român – 55 
de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem     203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

674. 

Mihail Sebastian (n. 18 octombrie 1907 – d. 29 
mai 1945): scriitor, dramaturg şi critic literar 
român – 73 de ani de la moarte - expoziție de 
carte 

28.05-
03.06.2018 

101 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

675. 
Voltaire (n. 21 noiembrie 1694 – d. 30 mai 1778): 
scriitor francez – 240 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

676. 
Iubim, respectăm și ocrotim natura - Școala 
Gimnazială nr. 33, clasele a II-a A și a III-a A - 
activitate 

04.05.2018  

28 

Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

677. 
Printre personajele mitologice româneşti - Şcoala 
Gimnazială nr.33, clasele a V-a A, a V-a B - 
activitate 

07.05.2018 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

678. 
În universul poveştilor - Grădiniţa cu PP nr. 56 - 
activitate 

07.05.2018 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

679. 
Ia-mă de mână, să creștem împreuna- preşcolarii 
Grădiniţei Aldeşti, Grădiniţei “Otilia Cazimir” şi 
Grădiniţei „Arlechino” - activitate 

18.05.2018 24 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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680. 
O carte dăruiești, un suflet mulțumești - Școala 
Gimnazială „Sf. Nicolae”, Vânători, clasele: 
pregătitoare A, a III-a B, a-VII-a B - activitate 

18.05.2018 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

681. 
Tudor Arghezi, arc peste timp - Colegiul Tehnic 
„Paul Dimo”, clasele a IX-a A, a X-a B - 
activitate 

23.05.2018 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

682. 
Grădiniţa cu P.P„Ion Creangă” - vizită 07.05.2018 31 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

683. 
Grădiniţa cu PP nr. 56 - vizită 07.05.2018 32 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

684. 
Grădiniţa cu P.P.„Ion Creangă”- vizită 08.05.2018 27 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

685. 
Grădiniţa cu PP „Codruța” - vizită 08.05.2018 33 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

686. 
Grădiniţa cu PP „Otilia Cazimir”- vizită 09.05.2018 31 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

687. Grădiniţa nr. 61 - vizită 09.05.2018 29 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

688. O lume de poveste - preșcolarii Grădiniței nr. 39 - 
vizită 

11.05.2018 35 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 
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689. 
Biblioteca prietena copiilor - preşcolarii 
Grădiniţei nr. 10  - vizită 

14.05.2018 24 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

690. 
Grădiniţa cu PP nr. 39 - vizită 17.05.2018 31 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

691. 
Grădinița cu PP„Tedi” - vizită 22.05.2018 32 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

692. 
Vizită în cadrul Proiectului „Copilărie, vis şi 
fantezie” - preşcolarii Grădiniţei „Arlechino” 

29.05.2018 28 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

693. 
Vizită în cadrul Proiectului „Copilărie, vis şi 
fantezie” - preşcolarii Grădiniţei cu Program 
Prelungit „Otilia Cazimir” 

30.05.2018 37 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

694. 
Vizită în cadrul Proiectului „Copilărie, vis şi 
fantezie” - elevii Şcolii gimnaziale nr. 17 

30.05.2018 33 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

695. 
Vizită în cadrul Proiectului „Copilărie, vis şi 
fantezie” - preşcolarii Grădiniţei cu Program 
Prelungit „Arlechino” 

30.05.2018 34 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

696. 
Copilărie în ritm de vals – preşcolarii Grădiniţei 
nr. 39 - activitate 

30.05.2018 28 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

697. 
Vizită în cadrul Proiectului „Copilărie, vis şi 
fantezie” - elevii clasei pregătitoare B ai Școlii 
Gimnaziale „Grigore Moisil” 

31.05.2018 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

109 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

698. 
Vizită în cadrul Proiectului „Copilărie, vis şi 
fantezie” - preşcolarii de la Grădiniţa nr. 10 

31.05.2018 38 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

699. 
Iubim, respectăm și ocrotim natura - Școala 
Gimnazială nr. 33, clasele a II-a A și a III-a A - 
activitate 

04.05.2018 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

700. 
Printre personajele mitologice româneşti - Şcoala 
Gimnazială nr.33, clasele a V-a A, a V-a B - 
activitate 

07.05.2018 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

701. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

2 – 31.05.2018 325 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

702. 
Expozitie de bază: hărți geografice  
 
 

2-31.05.2018 371 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

703. 
9 mai – Ziua Europei 
Personalități române în cultura europeană -  
expoziție de documente de bibliotecă 

9-14.05.2018 
 
 

247 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

704. 

15 mai 2018 - Ziua latinității - Pagini din 
cultura scrisă a popoarelor de origine latină - 
expoziție de documente de bibliotecă  
 

15-25.05.2018 149 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
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705. 

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 

99 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

706. 
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

98 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

707. 

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 
- decembrie 

2018 

152 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
 
 
 

Locații externe 

708. 

Festivalul Internațional de Poezie „Grigore 
Vieru”, Ediția a X-a 
Directorul/managerul Bibliotecii Județene „V.A. 
Urechia” Galați a participat cu lucrarea „Grigore 
Vieru și omagiul Galațiului pentru Domnia Sa” 
Loc de desfășurare: Iași 

16-17.05.2018 2 Cultură - Manager 
Șofer 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

709. 

Întâlnirile de la Mânjina 
În comuna Costache Negri a avut loc manifestarea 
„Întâlnirile de la Mânjina” la Casa lui Moș 
Costache și a Elenei Negri. A participat și 
directorul/managerul Bibliotecii „V.A. Urechia” 
Galați, prof. dr. Zanfir Ilie.  
Loc de desfășurare: Comuna Costache Negri, 
Județul Galați 

21.05.2018 2 Cultură - Manager 
Șofer 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 
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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 

710. 

Conferința Internațională „Cultura și presa în 
spațiul european”, Ediția a X-a cu tema „Presa - 
participant activ la crearea României (1859-1878-
1919-1918)”. La Conferință managerul Bibliotecii 
Județene „V.A. Urechia” Galați, prof. dr. Zanfir 
Ilie a prezentat lucrarea „Primul Război Mondial 
la Galați. Mărturii ale cronicarului George 
Munteanu”.  
Evenimentul a fost organizat de Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, alături de Asociaţia 
Română de Istorie a Presei şi Biblioteca „V.A. 
Urechia” Galaţi 
Loc de desfășurare: Universității „Dunărea de 
Jos” Galați 

25-26.05.2018 2 Profesional - Manager 
Șofer 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 161 din care: 75 
manifestări, 86 expoziții 

Nr. total participanţi =  21.621 
Nr. vizite =  74.186 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna iunie 2018 
 

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 

711. 

Carnavalul Cărţii pentru Copii, ediţia a 
XXXVIII-a, 2018 „Unirea personajelor de 
basm!”- concurs de personaje  

13.06.2018 202 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

712. 

O călătorie imaginară prin Europa – prezentări 
Lap Book. Au participat elevii clasei a III-a B, 
coordonați de Prof. înv. primar Anica Berdilă de 
la Școala Gimnazială Nr. 28 
Cavalerul cu aripi de petale, de Aurelian 
Silvestru - lectură publică. Participă elevii 
Liceului Teoretic „Dunărea”, coordonați de Dir. 
Prof. Moțoc Lucica, .Dir. Adj. Prof. Piticari 
Ramona și bibliotecar Ariton Lica 

14.06.2018 98 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

713. 

Atelier de creație – au participat elevii Școlii 
Gimnaziale nr.16 și Asociația Multifuncțională 
Filantropică „Sf. Spiridon”, coodonați de Dir. 
Prof. Mogoș Mariana și elevii Liceului 
Tehnologic „Paul Bujor”, Berești, coodonați de 
Dir. Prof. Dică Gabriela 

16.06.2018 49 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

714. 

Cenaclul literar „Destine Junior” - coordonat de  
poeta Vera Crăciun 
Au participat membrii clubului, cadre didactice și 
scriitori  

17.06.2018 71 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 

715. 
Campania de lectură „Citește și tu!” 13 – 17.06.2018 497 Educaţie 

culturală 
Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

716. 

Spațiul cosmic în lumea copiilor – expoziție de 
carte și materiale reciclabile, realizate de elevii 
Școlii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu”, 
coordonați de prof. înv. primar Camelia Dediu, 
Ene Vali și bibliotecar Patron Mariana în 
parteneriat cu Secția pentru copii a Bibliotecii 
Județene „V.A.Urechia” 
Perioadă: 30 mai – 30 iunie 2018 
Locație – sediul central, parter, Biblioteca 
Județeană „V.A. Urechia” 

30.05 – 
30.06.2016 

503 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

717. 

Carl Gustav Jung, psiholog şi psihiatru 
elveţian (n. 1875)  -  expoziţie de carte din 
colecţiile Secţiei Împrumut la domiciliu pentru 
adulţi, organizată la panoul de personalităţi de la 
parterul Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”- 
Sediul Central 

02-08.06.2018 425 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

718. 

Saul Bellow, scriitor american, laureat al 
Premiului Nobel (d. 2005) -  expoziţie de carte 
din colecţiile Secţiei Împrumut la domiciliu 
pentru adulţi, organizată la panoul de personalităţi 
de la parterul Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”- 
Sediul Central 

09-15.06.2018 566 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
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 

719. 

 Salman Rushdie, romancier, poet, eseist 
britanic de origine indiană - expoziţie de carte 
din colecţiile Secţiei Împrumut la domiciliu 
pentru adulţi, organizată la panoul de personalităţi 
de la parterul Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”- 
Sediul Central 

16-22.06.2018 755 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

720. 

Campania Biblioteca Biblioteca dăruieşte o 
carte 
Campania „Biblioteca dăruieşte o carte" este 
organizată de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia" 
în scopul promovării serviciilor de bibliotecă şi 
Festivalului Internaţional al Cărţii „Axis Libri”. 
Fiecare voluntar a primit un număr de 15  u.b./zi 
pe care le-a oferit persoanelor din autobuze până 
la ajungerea la destinaţie. 

13- 17.06.2018 26  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

721. 

Seară folk – Invitat George Constantin 
Manifestare organizată cu prilejul desfăşurării 
Festivalului Internaţional de Carte „Axis Libri” 
aflat la cea de-a X ediţie 

16.06.2018 115  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

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

722. 

Campanie Bike Works 
Urmare a parteneriatului încheiat cu Asociaţia 
Bike Works din Galaţi, Compartimentul Împrumut 
la Domiciliu pentru Adulţi a organizat Campania 
„Books Bikers” în cadrul Festivalului 
Internaţional al Cărţii „Axis Libri”. 
Scopul acestei Campanii a fost promovarea 

13.06.2018 

 

 35  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
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 

Festivalului Internaţional al Cărţii “Axis Libri”, 
ediţia a X-a 2018.  
Campania s-a desfăşurat astfel: un grup de 
aproximativ 30 de biciclişti din cadrul Asociaţiei 
Bike Works au  parcurs un traseu, timp în care au 
înmânat cetăţenilor din oraşul Galaţi fluturaşi de 
promovare a Festivalului Internaţional al Cărţii 
„Axis Libri” aflat la cea de-a X-a ediţie 

723. 
Întâlnirea voluntarilor Bibliotecii „V.A. 
Urechia”  
- instruire în domeniul SSM și PSI 

28.06.2018 68 Voluntariat Toate 
categoriile 

Voluntarii 
bibliotecii 

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

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

724. 

Ziua Internațională a Copilului - Copilul, 
speranța viitorului - Expoziție de filme și 
ecranizări din literatura universală pentru copii, 
din colecțiile Multimedia, organizată la mezanin 

1-17.06.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

725. 

Personalități gălățene aniversate în luna iunie – 
Alexandru Carnabel, medic primar și chirurg-șef 
al Spitalului Sf. Spiridon din Galați – 150 de ani 
de la naștere (7 iun.1868 – 10 aug. 1927), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

07-12.06.2018 203 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-
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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 

Gala%C8%9Bi/4520
50111608627?ref=ts 

726. 

Iordan Datcu, folclorist și lexicograf român – 85 
de ani de la naștere (10 iun. 1933), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

07-12.06.2018 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

727. 

Tudor Pamfile, etnograf și folclorist – 135 de ani 
de la naștere (11 iun. 1883 – 17 oct. 1921), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

07-12.06.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

728. 

Vasile Alecsandri, poetul ostașilor români – 200 
de ani de la naștere (14 iun. 1818 – 22 aug. 1890, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

13-19.06.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

729. 

Mihai Eminescu, omagiat de gălățeni - 129 de ani 
de la moarte (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

13-19.06.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

730. 

Comisia Europeană a Dunării și importanța sa 
istorică în dezvoltarea orașelor de la Dunăre 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

13.06-
01.07.2018 

198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

731. 
Clasicii romantici aniversați în luna iunie - 
Edvard Grieg (1843- 1907) și Charles Gounod 
(1818-1893) - se împlinesc 175 de ani și respectiv 

20-30.06.2018 204 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 

200 de ani de la naștere acestor mari compozitori; 
expoziție de documente din colecțiile multimedia, 
organizată la mezanin 

732. 

George Ivașcu, scriitor, critic și istoric literar – 
30 de ani de la moarte (22 iul. 1911-21 iun. 
1988), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

20-25.06.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

733. 

Maria Tănase, solistă de muzică populară – 55 de 
ani de la moarte (25 sep. 1913 – 22 iun. 19630, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

20-25.06.2018 195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

734. 
Cusături populare românești și Ziua Universală a 
Iei, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

20-25.06.2018 205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

735. 
Drapelul, simbol național românesc, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

26.06-
01.07.2018 

205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

736. 

Andrei Șaguna, Mitropolitul ortodox al 
Transilvaniei – 145 de ani de la moarte, (1 ian. 
1809-28 iun. 1873), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

26.06-
01.07.2018 

205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

737. 
Galațiul, Dunărea și farmecul ei, stand 
expozițional, la Biblioteca Estivală 

29.06.2018 97 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 

738. 
Personalitatea săptămânii – Elizabeth Hurley 
(10.06.1965) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare 

04-10.06.2018 147 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

739. 
Personalitatea săptămânii - Chris Evans 
(13.06.1981) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

11-17.06.2018 153 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

740. 
Personalitatea săptămânii – Danny Aiello 
(20.06.1933) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

18-24.06.2018 145 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

741. 

Personalitatea săptămânii – Liv Tyler 
(01.07.1977) – actriță – (25.06 – 01.07) - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

25.06-
01.07.2018 

155 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

742. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

01.06.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

743. 
Colocviul Constructorilor de Nave - ce-a de-a 
67-a întâlnire 

08.06.2018 79 Inginerie 
navală 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

744. 
Consiliul științific al Bibliotecii  
 

28.06.2018 15 Științific Peste 35 
ani 

Membrii 
consiliului 

Idem 
 

745. 
Ștefan Luchian și florile copilăriei  - Vernisaj 
expoziție de pictură, cu lucrări realizate de 
cursanții Școlii de Artă Leonardo, din Galați, 

21.06.2018 93 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

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 

coordonați de prof. Miruna Drăgușin 

746. 

Palatul CED (sediul primei instituții europene 
din România) – monument de arhitectură cu 
rezonanță istorică - simpozion dedicat Anului 
European al Patrimoniului Cultural precum și 
Centenarului Marii Uniri. Parteneri: Muzeul de 
Istorie „Paul Păltănea” Galați; Administrația 
Fluvială a Dunării de Jos; Direcția Județeană 
pentru Cultură Galați; Direcția Județeană a 
Arhivelor Naționale Galați 

14.06.2018 189 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

Secția Colecții Speciale 

747. 

Comisia Europeană a Dunării (1856–1948) - 
expoziție de documente din colecțiile speciale ale 
Bibliotecii dedicată Zilei Internaționale a Dunării 
(29 iunie)  

31.05-
02.07.2018 

554 Educaţie 
culturală 

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

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

Biblioteca Estivală 

748. 
Deschiderea oficială a Bibliotecii Estivale, 

aflată la cea de a VI-a ediție 

15.06.2018 262 Educaţie 
culturală 
 

Peste 5 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

749. 

Ziua Copilului – desene pe asfalt. Au participat 
preșcolarii de la Grădinița ”Sf. Stelian”, ed. 
Lucica Vișan. 

07.06.2018 34 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 

750. 

Citește, păstrează, recondiționează – atelier de 
creație. Au participat elevii clasei a I-a A de la 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, prof. 
Mihaela Boșneaga.  

08.06.2018 32 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

751. 

Pe urmele scriitorilor noștri – dezbatere literară. 
Au participat elevii clasei a IX-a D de la Liceul 
Tehnologic de Marină, prof. Roxana Cîrcotă și 
bibliotecar Ionica Călin 
 
 
 

11.06.2018 22 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

752. 

Copiii și personajele îndrăgite – atelier de 
lectură. Au participat elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 28 
 

12.06.2018 28 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

753. 
Copacul copilăriei – expoziție cu desene 
realizate de preșcolarii de la Grădinița nr. 1 
Movileni 

30.05-
15.06.2018 

163 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

754. 
Ziua învățătorului – expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii 

05-15.06.2018 161 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

755. 
Ziua Drapelului Național Român – expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii 

25–30.06.2018 164 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

756. 
Dunărea – poveste și adevăr – expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii 

25.06 – 
06.07.2018 

156 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 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

757. 

 Ziua mondială a mediului înconjurător - 
expoziție de carte 
 

04-10.06.2018 203 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 

758. 
Ziua Învățătorului - expoziție de carte Idem 197 Educaţie,  

literatură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

759. 
Gheorghe Lazăr (n.5 iunie 1779 - d. 17 
septembrie 1823) pedagog  român: 239 de ani de 
la naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

760. 
Ken Follett (n. 5 iunie 1949) scriitor britanic: 69 
de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

761. 
Stephen Crane (n. 1 noiembrie 1871 - d. 5 iunie 
1900) poet american: 118 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

762. 
Aleksandr Sergheevici Pușkin ( n. 6 iunie 1799 -  
d.10 februarie 1837) poet şi dramaturg rus: 219 
ani de la naştere - expoziţie de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

763. 
Paul Thomas Mann (n. 6 iunie 1875– d. 12 august 
1955) eseist german: 143 de ani de la naştere - 
expoziție de carte  

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

764. 
Nicolae Iorga ( n. 5 iunie 1871 – d. 27 noiembrie 
1940) istoric, critic literar şi poet român: 147 de 
ani de la naştere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

765. 
Ciprian Porumbescu (n. 14 octombrie 1853– d. 6 
iunie 1883) compozitor român: 135 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 195 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

766. 
Orhan Pamuk (n. 7 iunie 1952) scriitor turc: 66 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

767. 
Fernando  Pessoa (n. 13 iunie 1888 – d. 30 
noiembrie 1935) poet, eseist şi scriitor portughez: 
129 de ani de la naştere - expoziție de carte 

11-17.06.2018 203 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

768. 
Ovid Denşuşianu (n. 29 decembrie 1873 – d. 8 
iunie 1938) poet, critic şi istoric literar român: 80 
de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

769. 
Ion Marin Sadoveanu (n. 15/27 iunie 1893 – n. 2 
februarie 1964) scriitor român: 125 de ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

770. 
Vasile Alecsandri (n. 14 iunie 1818 – d. 22 august 
1890) poet, prozator, dramaturg român: 200 de ani 
de la naştere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

771. 
Jerome K. Jerome (n. 2 mai 1859 – d. 14 iunie 
1927) eseist, romancier şi umorist englez: 90 de 
ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

772. 

Mihai Eminescu ( n. 15/27 ianuarie 1850– d. 
15/27 iunie 1889) poet, prozator şi jurnalist 
român:  129 de ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

773. 
Maxim Gorki  (n. 16 martie 1868 -  d.18 iunie 
1936) scriitor rus: 82 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

18-24 iunie 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

774. 
José Saramago (n. 16 noiembrie 1922 – d. 18 
iunie 2010) scriitor portughez: 8 ani de la moarte 
- expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

775. 
 William Golding(n. 19 septembrie – d. 19 iunie 
1993) romancier englez: 25 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 195 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

776. 

George Călinescu (n. 19 iunie 1899 – d. 12 martie 
1865) critic, istoric literar, scriitor, publicist și 
academician român: 119 ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

777. 
Salman Rushdie ( n. 19 iunie 1947) scriitor și 
eseist indian: 71 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

778. 
 Emil Cioran (n. 8 aprilie 1911 – d.20 iunie 1995) 
filozof și scriitor român: 23 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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crt. 
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Nr. 
partici
-panţi 
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în mass-media și 

social-media 

779. 

Ștefan Octavian Iosif (n. 11/23 octombrie 1875 – 
22 iunie 1913) poet, prozator, dramaturg și 
traducător român: 105 ani de la moarte 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

780. 
Mihai Beniuc (n. 20 noiembrie 1907 – d. 24 iunie 
1988) poet român: 30 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

781. 
 Ziua Universală a Iei - expoziție de carte Idem 197 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

782. 
George Orwell(n. 25 iunie 1903 – d. 21 ianuarie 
1950) scriitor englez: 115 ani de la naştere 
expoziție de carte 

25-30 iunie 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

783. 
Şerban Cioculescu (n. 07 septembrie 1902 – d. 25 
iunie 1988) istoric literar român: 30 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

784. 
Yann Martel (n. 25 iunie 1963) scriitor canadian: 
55 de ani de la naştere - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

785. 

Luigi Pirandello (n. 28 iunie 1867 – d. 10 
decembrie 1936) dramaturg, romancier, poet și 
eseist italian: 151 de ani de la naştere  - expoziție 
de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

786. 
Ștefan Luchian (n. 1/13 februarie 1868 - d. 28 
iunie 1916) pictor român: 102 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

787. 
Ziua Internațională a Dunării - expoziție de carte Idem 203 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

788. 
Nicolae Bălcescu (n. 29 iunie 1819 – d. 29 
noiembrie 1852) istoric şi scriitor român: 199 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

789. 
Irving Wallace (n. 19 martie 1916  – d. 29 iunie 
1990) scriitor american: 28 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 
205 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

790. 
Vizită în cadrul Proiectului „Copilărie, vis şi 
fantezie” - preşcolarii Grădiniţei „Camil Ressu” 

04.06.2018 28 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

791. 
Vizită  - Preşcolarii Grădiniţei cu Program 
Normal  Cruceanu structură a Școlii Gimnaziale 
nr. 1 Rădeşti şi a Grădiniţei „Ion Creangă” 

12.06.2018 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

792. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

1 – 29.06.2018 325 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

793. 
Expozitie de bază: hărți geografice  1-29.06.2018 371 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 

794. 
1 Iunie sărbătoarea copilăriei! - expoziţie de 
desene și documente de bibliotecă 

1-15.06.2018 
 

119 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

795. 
Omagiu lui Eminescu, domnul cel de 
nemurirea noastră! - expoziție de documente de 
bibliotecă  

13-22.06.2018 149 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

796. 

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 

99 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

797. 
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural-educativ în parteneriat cu 
Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”  

septembrie 2017 
– septembrie 

2018 

98 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

798. 

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 
- decembrie 

2018 

103 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
 
 
 

Locații externe 

799. 

Festivalul Internațional al Cărții AXIS LIBRI, 
ediția a X-a – ediție ce a fost dedicată 
Centenarului Marii Uniri 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galați - 
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 

13-17.06.2018 53.200 Educaţie, 
cultură 

Toate 
categoriile 
sociale 
 
 

Fără limită de 
vârstă 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

127 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

colaborare cu toate instituțiile de cultură și 
învățământ gălățean – a organizat a X-a ediţie a 
Festivalului Internațional al Cărții AXIS 
LIBRI – ediție ce a fost dedicată Centenarului 
Marii Uniri (197 activități din care 14 expoziții) 
Loc de desfășurare: : Aleea Domnească (Zona 
„P”-urilor spre Elice) 

800. 

Azi și de-a pururi, Suntem Eminescu! - 129 de 
ani de la trecerea în nemurire a lui Mihai 
Eminescu  
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Galați, cu 
sprijinul Consiliului Județean, Consiliului Local și 
al Arhiepiscopiei „Dunării de Jos” și în colaborare 
cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Teatrul 
Muzical „Nae Leonard” și Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini” a organizat programul de manifestări: 
Azi și de-a pururi, Suntem Eminescu!, 
comemorând astfel 129 de ani de la trecerea în 
nemurire a poetului nepereche 
Loc de desfășurare: Parcul Central „Mihai 
Eminescu” 

15.06.2018 247 Educaţie, 
cultură 

Toate 
categoriile 
sociale 
 
 

Fără limită de 
vârstă 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

801. 

Festivalul Internațional al Iei, ediția a II-a, 
organizat de Centrul Cultural „Dunărea de 
Jos” 
Alături de dna Florina Zaharia, managerul 
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” au fost 

24.06.2018 3 Educaţie, 
cultură 

Toate 
categoriile 
sociale 
 
 

Manager, 
bibliotecari 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 
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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 

prezenți de la Bibliotecă: directorul Zanfir Ilie și 
colegele noastre Lucica Veliche, Cecilia 
Manolescu de la Filiala nr. 1 „Costache Negri” 
precum și Cornelia Munteanu de la Biblioteca 
Comunală Vânători 
Loc de desfășurare: Grădina Botanică din Galați 

802. 

Inaugurare filiala Speia a Bibliotecii „V.A. 
Urechia” - Republica Moldova  
A fost inaugurată o nouă filială a Bibliotecii 
Județene „V.A. Urechia” în localitatea Speia din 
Republica Moldova. S-au donat 629 cărți și a 
participat o delegație formată din Ilie Zanfir, 
Bălan Dorina, Moraru Violeta, Iordan Marius și 
Mihai Crețu, fost lider al studenților basarabeni. 
În localitatea Speia la inaugurare au asistat dl. 
primar Vitalie Coteț, alți membri din administrația 
locală precum și cadre didactice, bibliotecari, 
copii, elevi și părinți, bunici.  
Loc de desfășurare: Republica Moldova, 
Localitatea Speia, Raionul Anenii Noi 

20.06.2018 5 Profesional - Manager, 
bibliotecari 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 289 din care: 
- 92 (28 manifestări, 64 expoziții) – sediu și filiale 
- 197 evenimente din cadrul Festivalului Internațional 

„Axis Libri” (din care: 72 lansări carte, 6 prelegeri/ 

simpozioane, 14 expoziții, 18 momente artistice, 10 campanii, 8 

ateliere, 5 concursuri) 

Nr. total participanţi =  70.094 
Nr. vizite =  65.272 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna iulie 2018 
 

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 

803. 

Deschiderea oficială a Clubului de vacanță. 
Clubul Curioșilor 
„Destine Junior” - cenaclu literar coordonat de 
poeta Vera Crăciun 

4.07.2018 103 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

804. 

Ținutul curcubeului – povești audio, Ed. Homer, 
Galați.  Autor: Gina Dănescu 
Întâlnire cu scriitorii de carte pentru copii: 
Olimpia Sava și membrii Cenaclului „Arionda”. 

11.07.2018 48 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

805. 

Centenarul României Mari – proiect educațional 
pentru copii. Au participat elevii Școlii 
Gimnaziale Nr. 28, coordonați de Dir. Prof. Bucșă 
Camelia și colectivul de cadre didactice: Berdilă 
Anica, Olariu Liliana, Gavrilă Elena-Dorela, 
Hogaș Drăguța și bibliotecar Tănase Victorița. 

18.07.2018 66 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

806. 

Experimente științifice – au prezentat prof. Olaru 
Stela și bibliotecar Ariton Lica de la Liceul 
Teoretic „Dunărea”  
Atelier de creativitate: origami și quilling. Au 
participat elevii Școlii Gimnaziale Nr. 22, 
coordonați de prof. înv. primar Apostol Ecaterina 
 

25.07.2018 47 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 

807. 

Spațiul cosmic în lumea copiilor – expoziție de 
carte și materiale reciclabile, realizate de elevii 
Școlii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu”, 
coordonați de prof. înv. primar Camelia Dediu, 
Ene Vali și bibliotecar Patron Mariana în 
parteneriat cu Secția pentru copii a Bibliotecii 
Județene „V.A.Urechia” 

1.07 – 
31.07.2018 

503 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

808. 

Ziua Independenței – Statele Unite ale Americii  - 
expoziţie de carte din colecţiile Secţiei Împrumut 
la domiciliu pentru adulţi, organizată la panoul de 
personalităţi de la parterul Bibliotecii Judeţene 
„V.A.Urechia”- Sediul Central 

04.07.2018 425 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

809. 

Elias Canetti, prozator, dramaturg și eseist 
britanic de limbă germană, laureat al Premiului 
Nobel 1981 -  expoziţie de carte din colecţiile 
Secţiei Împrumut la domiciliu pentru adulţi, 
organizată la panoul de personalităţi de la parterul 
Sediului Central al Bibliotecii 

25.07.2018 566 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

810. 

Jean Baudrillard, sociolog și critic literar 
francez - expoziţie de carte din colecţiile Secţiei 
Împrumut la domiciliu pentru adulţi, organizată la 
panoul de personalităţi de la parterul Bibliotecii 
Judeţene „V.A.Urechia”- Sediul Central 

29.07.2018 755 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 

811. 

Cafeneaua Culturală  
Echilibru si armonie prin tehnici stravechi de 
Qigong adaptate la ritmurile vietii moderne- 
sesiune de in formare si atelier de demostratii 
practice 
Prezinta: Letitia Buruiana, trainer al scolii 
QilinGong fondata de maestrul Lin Kai Ting 

05.07.2018 26  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

812. 

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  

12.07.2018 42  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

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

813. 

Cafeneaua Culturală 
Sesiune de informare – Pericolul din spatele 
selfiurilor, prevenirea consumului de plante 
etnobotanice 
Invitat: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi  

19.07.2018 

 

 35  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

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

814. 

Cafeneaua Culturală 
Întâlnire de suflet cu părintele Eugen Drăgoi – 
educaţia religioasă în rândul tinerilor: sărbători 
religioase în anotimpul de vară (Sânzienele, Sf. 
Ilie, Sf. Maria etc.).  
Invitat: Eugen Drăgoi, preot 

26.07.2018 47 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

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

815. 
Întâlnirea voluntarilor Bibliotecii „V.A. 
Urechia”  
- instruire în domeniul SSM și PSI 

31.07.2018 68 Voluntariat Toate 
categoriile 

Voluntarii 
bibliotecii 

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 

 
Sala de Lectură+Secția Multimedia 

816. 

Personalități din cetatea filmului. Aniversați ai 
lunii iulie: Tom Hanks, Harrison Ford și Sandra 
Bullock - Expoziție de filme și ecranizări din 
literatura universală pentru copii, din colecțiile 
Multimedia, organizată la mezanin 

1-31.07.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

817. 

Personalități gălățene aniversate în luna iulie – 
– Emil Băicoianu, poet și jurist – 20 de ani de la 
moarte, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

02-09.07.2018 203 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 
 

818. 
Franz Kafka – scriitor ceh - 135 de ani de la 
naștere; expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

02-09.07.2018 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

819. 
Haralamb Zincă, prozator român – 95 de ani de 
la naștere, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

02-09.07.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

820. 

Alexandru Graur, lingvist român – 30 de ani de la 
moarte (19 iul. 1900-9 iul. 1988), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

09-16.07.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

821. 

Perspective asupra demografiei istorice 
universale – Ziua Mondială a Populației, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

09-16.07.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

822. 

Regina Maria a României – 80 de ani de la 
moarte (17 oct. 1875 – 18 iul. 1938), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

16-23.07.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

823. 

Eugen Lovinescu, prozator și critic literar – 75 de 
ani de la moarte (31 oct. 1881 – 16 iul. 1943), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

16-23.07.2018 204 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

824. 

Imnul de Stat – simbol național – 29 iulie - Ziua 
Imnului Național al României, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 
 

24-31.07.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

825. 

Simion Bărnuțiu, filosof și estetician român – 210 
de ani de la naștere, (21 iul.1808-16 mai 1864), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 
 

24-31.07.2018 195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
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crt. 
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826. 

Ionel Fernic, compozitor și aviator român – 80 de 
ani de la moarte” (29 mai 1901 – 22 iul. 1938), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

24-31.07.2018 205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

827. 
Personalitatea săptămânii – Lindsay Lohan 
(02.07.1986) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare 

02-08.07.2018 103 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

828. 
Personalitatea săptămânii - Margareta Pâslaru 
(09.07.1943) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

09-15.07.2018 97 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

829. 
Personalitatea săptămânii – Justin Bartha 
(21.07.1978) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

16-22.07.2018 95 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

830. 
Personalitatea săptămânii – Kate Beckinsale 
(26.07.1973) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

23-29.07.2018 105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

831. 
Personalitatea săptămânii – Jean Reno - 
(30.07.1948) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

30.07-
05.08.2018 

105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

832. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

02.07.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

833. 
Vizita unui grup de cadre didactice din 
Ucraina și Moldova, ca parte a activităților 

17.07.2018 63 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Părinți, elevi, 
educatori 

idem 
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cuprinse în cadrul proiectului transfrontalier 
„Școala de vară dunăreană”, ediția a III-a, cu tema 
„Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri” organizat 
de Asociația Danubiana Galați, finanțat de 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

 
Secția Colecții Speciale 

834. 
Chipuri din trecut : expoziție de fotografii din 
Colecțiile speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”  

02-31.07.2018 554 Educaţie 
culturală 

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

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

 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

835. 

Atelier de pictură. Prof. Sorina și Adrian Vădeanu 02–05.07.2018 178 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

836. 
InfoJunior – atelier de informatică. Prof. 
Valerica Bratan 

09–12.07.2018 104 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

837. 
Trăistuța cu povești- atelier de lectură 

 

09–12.07.2018 96 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

838. 
Călător printre cuvinte – atelier de lectură. Prof. 

Ștefania Sandu 

16–19.07.2018 118 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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crt. 
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partici
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839. 
Germana distractivă – atelier de limba germană. 

Prof. Geanina Gheorghiu 

16–19.07.2018 89 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

840. 
DecoArt - atelier de creație 23–26.07.2018 183 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

841. 
Atelier de caligrafie. Prof. Mihaela Boșneagă 30–31.07.2018 95 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

842. 
Hai-hui prin țara mea – atelier de geografie. 30–31.07.2018 116 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

843. 
Ce pot face două mâini dibace! – expoziție cu 

lucrări realizate în cadrul atelierului de creație 

24–31.07.2018 188 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

844. 

Culorile copilăriei – expoziție cu desene și 

picturi, realizate de copiii de la Atelierul de 

pictură din cadrul Clubului BiblioVACANȚA. 

 

06–20.07.2018 191 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 
 

845. 

Jean Jacques Rousseau (n. 28 iunie 1712 – d.2 
iulie 1778) filozof, pedagog, scriitor şi 
compozitor francez: 240 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

02-08 iulie 203 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 
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crt. 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

846. 
Emil Gârleanu (n. 5 ianuarie 1878 – d. 2 iulie 
1914) prozator și jurnalist român: 104 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 

197 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

847. 
Ernest Hemingway (n. 21 iulie 1899 – d. 2 iulie 
1961) romancier şi prozator american: 57 de ani 
de la moarte - expoziție de carte 

Idem 
201 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

848. 
Vladimir Nabokov (n. 23 aprilie 1899 - d. 2 iulie 
1977) scriitor american: 41 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 
201 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

849. 
Franz Kafka (n. 3 iulie 1883 – d. 3 iunie 1924) 
scriitor german: 135 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 
199 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

850. 
Joel Chandler Harris (n. 9 decembrie 1845 - 3 
iulie 1908) scriitor american: 110 ani de la naștere 
- expoziție de carte 

Idem 
198 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

851. 
Irina Nicolau (n. 29 ianuarie 1946 - d. 3 iulie 
2002), folcloristă şi eseistă de origine română: 16 
ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 
204 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

852. 
4 iulie: Ziua Crucii Roșii Române - expoziție de 
carte Idem 

197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

853. 
Haralamb Zincă(n. 4 iulie 1923 – d. 24 decembrie 
2008) scriitor român: 95 de ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 
195 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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854. 
Victor Babeș (n. 4 iulie 1854 - d. 19 octombrie 
1926) bacteriolog român: 164 de ani de la naștere 
- expoziție de carte 

Idem 
205 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

855. 
Marvin Neil Simon (născut la 4 iulie 1927) 
dramaturg și scenarist american: 91 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 
203 Educaţie, 

cultură,  
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

856. 
Jean Cocteau (5 iulie 1889 - 11 octombrie 1963) 
poet și scriitor francez: 129 de ani de la naștere 
- expoziție de carte 

Idem 
197 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

857. 
Georges Bernanos (n. 20 februarie 1888 - d. 5 
iulie 1948) romancier, eseist și dramaturg francez: 
70 de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

858. 
Invitație la lectură - noutăți editoriale 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Copii Toate 
categoriile  

Idem 

859. 
Noutăți editoriale pentru cei mici -  
expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

860. 
Guy de Maupassant (n. 5 august 1850 - d. 6 iulie 
1893) scriitor francez: 125 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

861. 

William Faulkner (25 septembrie 1897 - 6 iulie 
1962) prozator american: 56 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 
 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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862. 
Ion Vinea (n. 17 aprilie 1895– d. 6 iulie 1964) 
poet român simbolist: 54 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

863. 
Claude Simon (n. 10 octombrie 1913 - d. 6 iulie 
2005) scriitor francez: 13 ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 195 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

864. 

Lion Feuchtwanger (n. 7 iulie 1884 - d. 21 
decembrie 1958), romancier și dramaturg 
german: 134 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

865. 

Arthur Conan Doyle (n. 22 mai 1859 - d. 7 iulie 
1930) romancier britanic: 88 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 
 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

866. 
Jean de La Fontaine (n. 8 iulie 1621 – d. 13 
aprilie 1695) poet și dramaturg francez: 397 ani 
de la naştere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

867. 
Alexandru Graur (n. 9 iulie 1900 - d. 9 iulie 
1988) lingvist român: 30 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

09-15 iulie 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

868. 
Mary Barbara Hamilton Cartland (n. 9 iulie 1901 
- d. 21 mai 2000) scriitoare engleză: 117 ani de la 
naştere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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869. 
Nancy Farmer (n. 9 iulie 1941) scriitoare 
americană: 77 ani de la naştere - expoziție de 
carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

870. 
Amélie Nothomb (n. 9 iulie 1966) scriitoare 
belgiană: 52 ani de la naştere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

871. 
Dean R. Koontz (n. 9 iulie 1945) scriitor 
american: 73 ani de la naştere -  expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

872. 
Georges Bataille (n. 10 septembrie 1897 - d. 9 
iulie 1962) critic și scriitor francez: 56 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

873. 
Alice Ann Munro (n. 10 iulie 1931) scriitoare 
canadiană:- 87 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

874. 
Marcel Proust (n. 10 iulie 1871 – d. 18 noiembrie 
1922) romancier, eseist și critic francez: 147 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

875. 
Augustin Buzura (n. 22 septembrie 1938 - d. 10 
iulie 2017) prozator român - 1 an de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

876. 
11 iulie - Ziua mondială a populației - expoziție 
de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 
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877. 
Léon-Marie Bloy (n. 11 iulie 1846 - d. 3 
noiembrie 1917) scriitor francez: 172 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

878. 
Alexandr Prohorov ( n. 11 iulie 1916 - d. 8 
ianuarie 2002) fizician rus: 102 ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

879. 
Harold Bloom (n. 11 iulie 1930) critic și istoric 
literar american: 88 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

880. 
Alexandru Ivasiuc(n. 12 iulie 1933 – d. 04 martie 
1977) prozator român: 85 de ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

881. 
Constantin Noica (n. 12 iulie 1909 - d. 04 
decembrie 1987) filosof român: 109 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

882. 
Ienăchiță Văcărescu (n. 1740 - d. 12 iulie 1797) 
poet, filolog și istoric român: 221 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

883. 
14 iulie - Ziua Națională a Franței  - expoziție de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

884. 
Eugen Lovinescu (n. 31 octombrie 1881- d. 15 
iulie 1943) critic literar: 75 ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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885. 
Dimitrie Anghel (n. 16 iulie 1872 – d. 13 
noiembrie 1914) poet și prozator român: 146 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

16-22 iulie 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

886. 
Reinaldo Arenas (16 iulie 1943 – 7 decembrie 
1990) poet  cubanez: 75 de ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

887. 
Virgil Tănase (n. 16 iulie 1945, Galați) scriitor  
franco-român : 73 de ani de la naștere - expoziție 
de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

888. 
Heinrich Theodor Böll (n. 21 decembrie 1917 – d. 
16 iulie 1985) scriitor german: 33 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

889. 
Șemuel Agnon (17 iulie 1888 - d. 17 februarie 
1970) scriitor israelian: 130 de ani de la naștere -  
expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

890. 
Oscar Levertin (n. 17 iulie 1862 - d. 22 
septembrie 1906) poet suedez: 156 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

891. 
Alexandru Gafton (n. 17 iulie 1966) lingvist și 
filolog român: 52 de ani de la naștere - expoziţie 
de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

892. 
Hector Malot (n. 20 mai 1830 – d. 17 iulie 1907) 
scriitor francez: 110 ani de la moarte - expoziţie 
de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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893. 
Maria a României (n. 29 octombrie 1875 - d. 18 
iulie 1938) regină a României: 80 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

894. 
William Thackeray (n. 18 iulie 1811 – d. 24 
decembrie 1863) romancier englez: 207 ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

895. 
Edouard-Joachim Corbière (n. 18 iulie 1845 - d. 1 
martie 1875) poet francez: 173 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

896. 
Jane Austen (n. 16 decembrie 1775 – d. 18 iulie 
1817) romancieră engleză: 201 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

897. 
Petre Alexandrescu (n. 3 ianuarie 1930 - d. 18 
iulie 2009) istoric român: 9 ani de la moarte -  
expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

898. 
Mircea Micu (n. 31 ianuarie 1937 - d. 18 iulie 
2010) poet și prozator român: 8 ani de la moarte -  
expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

899. 
Edgar Degas (n. 19 iulie 1834 – d. 27 septembrie 
1917) pictor francez: 184 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

900. 
Archibald Joseph Cronin (n. 19 iulie 1896 – d. 6 
ianuarie 1981) scriitor scoțian: 122 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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901. 
Constantin Țoiu (n. 19 iulie 1923 - d. 4 octombrie 
2012) romancier, eseist și traducător român: 95 de 
ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

902. 
 Adrian Păunescu (n. 20 iulie 1943 - d. 5 
noiembrie 2010), poet român: 75 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

903. 
Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 1821 - d. 22 august 
1890), poet și dramaturg român: 197 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

904. 
Ernest Miller Hemingway (n. 21 iulie 1899 – d. 2 
iulie 1961) romancier american: 119 ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

905. 
Francesco Petrarca (n. 20 iulie 1304 - d. 19 iulie 
1374), prozator italian: 714 ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

906. 
Gheorghe Doja, (n. cca. 1470 - d. 20 iulie 1514), 
conducătorul războiului țărănesc de la 1514: 504 
ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

907. 
Ferdinand I de Hohenzollern (n. 12/24 august 
1865 - d. 20 iulie 1927) rege al României: 91 de 
ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

908. 
Nicolae Grigorescu (n. 15 mai 1838 - d. 21 iulie 
1907) pictor român: 111 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

 
Idem 

197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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909. 
29 iulie: Ziua Imnului Naţional - expoziţie de 
carte 

23-31 iulie 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

910. 
Emily Jane Bronte (n. 30 iulie 1818 – d. 19 
decembrie 1848) poetă şi romancieră britanică: 
200 de ani de la naştere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

911. 

Petrece vacanța altfel la bibliotecă - Deschiderea 
oficială a Clubului de Vacanță 

02.07.2018 130 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

           Idem 

912. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

03.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

 
            Idem 

913. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

03.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

914. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

05.07.2018 25 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

915. 
Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

05.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 

          Idem 
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bibliotecari 

916. 
Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

10.07.2018 25 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani 
Idem 

          Idem 

917. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

10.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

918. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

12.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

10-14  ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

919. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - creativitate cu de toate 

12.07.2018 35 Educaţie, 
cultură 

10-14  ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

920. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 

17.07.2018 25 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

921. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 

17.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 
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922. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 

19.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

923. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 

19.07.2018 35 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

924. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 

24.07.2018 25 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

925. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 
 
 
 

24.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani 
Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

926. 
Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 

26.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari 

          Idem 

927. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier de dansuri populare 

26.07.2018 20 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
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 

928. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier Creativitate cu de toate 

31.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

929. 

Clubul de Vacanță - Petrece vacanța altfel la 
bibliotecă - Atelier Creativitate cu de toate 
 

31.07.2018 30 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

 
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

930. 

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

2 – 31.07.2018 325 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

931. 
Expozitie de bază: hărți geografice  2-31.07.2018 371 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

932. 
Șah și lectură - expoziţie de documente de 
bibliotecă 

2-31.07.2018 
 

119 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

933. 
Vacanţa la bibliotecă – Şah, lectură și 
tehnologie! - Proiect ludico-educativ pentru copii 
şi adolescenţi 

august 
– septembrie 

2018 

78 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

934. 

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 
- decembrie 

2018 

103 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 

Locații externe 

935. 

Biblioteca Estivală  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier creație în creion - 
Motive eminesciene 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

03.07.2018 74 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

936. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier creație în creion: 
Motive eminesciene 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

06.07.2018 81 Educaţie 
culturală 
 

11–16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

937. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier creație pictură - 
Vise în culori 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

10.07.2018 96 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

938. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier creație pictură - 
Vise în culori 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

13.07.2018 112 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

939. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier handmade - 
Descoperă -ți măiestria mâinilor 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

17.07.2018 101 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 

940. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier handmade - 
Descoperă-ți măiestria mâinilor 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

20.07.2018 107 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

941. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier handmade – 
Origami 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

24.07.2018 84 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

942. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier handmade – 
Origami 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

27.07.2018 82 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

943. 

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: Sesiune 
informatică fotografică 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

31.07.2018 101 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

944. 
Grădina cu Cărți –  program de activități 
recreative 
Locație: Grădina Publică 

2-31.07.2018 2.415 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale =  142 (51 manifestări, 
91 expoziții)  

Nr. total participanţi =  25.508 
Nr. vizite =  68.846 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna august 2018 
 

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 

945. 

Șahul pentru toți! - oră de șah. Invitat: Adrian 
Smărăndoiu, președintele Clubului Sportiv „Șah 
Club”, Galați 
Au cuvântul campionii! Întâlnire cu micii 
sportivi campioni și antrenorii lor. 

1.08.2018 42 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

946. 

Citește și tu! - recomandări de lectură. Invitați: 
Ichim Oana, prof. Colegiul Național „Vasile 
Alecsandri”; Deaconescu Mihaela, prof. Școala 
Gimnazială „Grigorie Teologul”, Dică Gabriela, 
Director prof. Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, 
Berești și Elena Botezatu-Iancu, Prof. Dr. Școala 
Gimnazială „Cuvioasa Parascheva”, Smârdan 

8.08.2018 44 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

947. 

Spațiul cosmic în lumea copiilor! - ora de 
astronomie. Au participat elevii Școlii Gimnaziale 
„Gh. Munteanu”, coordonați de prof. înv. primar 
Dediu Camelia, Ene Vali și bibliotecar Patron 
Mariana 

22.08.2018 38 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

948. 

Impresii de vacanță! 
Încheierea programului de vacanţă. Evaluarea 
activităţilor. Premierea. 
 

29.08.2018 55 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 

949. 
Spațiul cosmic în lumea copiilor – expoziție de 
carte și materiale reciclabile, realizate de elevii 
Școlii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu” 

01-31.08.2018 503 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

 
Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

950. 
Concurs de mimă – Ghiceşte titlul cărţii 
 
 

02.08.2018 36 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

951. 

Servicii de consiliere în domeniul integrării pe 
piaţa muncii şi al dezvoltării carierei 
profesionale – discuții, comentarii, sesiune de 
informare 

09.08.2018 48 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

952. 

Teatru neconvenţional pentru adolescenți 
Lectură publică - scene din piese de teatru 
cunoscute, identificarea lor, interpretarea unor 
roluri de către elevi/studenţi de la clasa de 
Actorie. 
Invitat: Dan Lungu, regizor şi  elevi de la clasa 
de Actorie. 

23.08.2018 58 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

953. 
Încheierea Cafenelei culturale – prezentarea 
revistei, discuții, comentarii 

31.08.2018   86 
  

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

954. 
Guy de Maupassant, scriitor francez (d. 1893) – 
expoziţie de carte în cadrul Compartimentului 
Împrumut la domiciliu pentru Adulţi 

01-12.08.2018 654  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
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 

955. 
Vasile Alecsandri (n. 1821), scriitor - expoziţie 
de carte în cadrul Compartimentului Împrumut la 
domiciliu pentru Adulţi 

12-22.08.2018 855  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

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

956. 
Johann Wolfgang von Goethe, scriitor german (d. 
1832) - expoziţie de carte în cadrul Compartimentului 
Împrumut la domiciliu pentru Adulţi 

22–31.08.2018 774  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

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

 
Sala de Lectură+Secția Multimedia 

957. 

Să aflăm totul despre…-Expoziție de filme 
documentare cu viețuitoarele planetei de ieri si de 
azi, din colecțiile Multimedia, organizată la 
mezanin 
 

1-31.08.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

958. 

Constantin Erbiceanu, istoric român – 180 de ani 
de la naștere (5 aug. 1838 – 8 mart. 1913), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

01-07.08.2018 203 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 
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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 

959. 

Sică Alexandrescu, regizor de teatru – 45 de ani 
de la moarte), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

01-14.08.2018 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

960. 

Alexandru A. Philippide, lingvist român – 85 de 
ani de la moarte (1 mai 1859 – 12 aug. 1933), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

08-14.08.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

961. 
Sărbătoarea Marinei române – pagini de istorie, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

15-21.08.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

962. 

Alexandru Hurmuzachi, publicist și om politic 
român – 195 de ani de la naștere, expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură Mihai Eminescu 

15-21.08.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

963. 

Dimitrie Cantemir, istoric, filozof și umanist 
român – 295 de ani de la moarte (26 oct. 1673 – 
21 aug. 1723), expoziție de documente din 
colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

21-28.08.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

964. 

Jean Constantin, actor român – 90 de ani de la 
naștere (21 aug. 1928 – 26 mai 2010), expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în sala de lectură „Mihai Eminescu” 
 

21-28.08.2018 204 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 

965. 

Aurel Vlaicu, inginer și inventator român – 105 
ani de la moarte (6 nov. 1882 – 31 aug. 1913), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

28.08-
04.09.2018 

197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

966. 

Lev Nikolaevici Tolstoi – 190 de ani de la naștere 
(28 aug. 1828 – 20 nov. 1910), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

28.08-
04.09.2018 

195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

967. 

Gheorghe I. Tohăneanu, lingvist, doctor în științe 
filozofice – 10 ani de la moarte (7 mai 1925 - 28 
aug. 2008), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

28.08-
04.09.2018 

205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

968. 
Personalitatea săptămânii – Casey Affleck 
(12.08.1975) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare 

06-12.08.2018 103 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

969. 
Personalitatea săptămânii - Sebastian Stan 
(13.08.1982) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

13-19.08.2018 97 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

970. 
Personalitatea săptămânii – Chris Pine 
(26.08.1980) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

20-26.08.2018 95 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

971. 
Personalitatea săptămânii – Scott Speedman 
(01.09.1975) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

27.08-
02.09.2018 

105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
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 

972. 

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

02.08.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

973. 

Bibliotecarii își u(r)nesc bicicletele din nou - 
CicloBiblio2018 – a doua ediție a Academiei de 
vară a bibliotecarilor cicliști 
 

19.08.2018 42 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Bibliotecari și 
prieteni ai 
bibliotecilor; 
Membrii 
Asociației 
Sportive Clubul 
de Ciclism 
Galați 

idem 

Secția Colecții Speciale 

974. 

Domnitori și Principi ai Țărilor Române - 
Portrete, expoziție ce a reunit 20 de reproduceri 
după gravuri și litografii păstrate în colecțiile 
speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”  

01.08-
03.09.2018 

554 Educaţie 
culturală 

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

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

 
Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

975. 

 Atelier de caligrafie . Prof. Mihaela Boșneaga 01.08-02.08 45 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

976. 
Hai-hui prin țara mea- atelier de geografie 01.08 – 02.08 48 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 

977. 
BiblioCinema – club de film 
 

06.08 – 09.08 84 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

978. 
Micul francofon – atelier de franceză 
 

06.08 – 09.08 121 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

979. 
Drag mi-e jocul românesc– dansuri populare. 
Instructor Mihaela Horujenco 

06.08 – 09.08 95 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

980. 
DecoArt - atelier de creație  
 

13.08-14.08 92 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

981. 
Lectura de vacanță - atelier de lectură. Prof. 
Gina Trotușanu 

20.08 – 23.08 118 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

982. 
Joc și joacă – jocurile copilăriei    20.08 – 23.08 124 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

983. 
BiblioCinema – club de film 
 

23.08.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

984. 
Micul astronom. Muzeograf Iuliana Cantoneanu 27.08 – 30.08 114 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

985. 
Închiderea Clubului BiblioVACANȚA. 
Premierea participanților 

31.08.2018 110 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

986. 
Noutățile lunii August – expoziție cu noutăți 
editoriale 

06.08 – 30.08 186 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

987. 
Ziua Marinei Române – expoziție cu documente 
din colecțiile bibliotecii.  

14.08 – 24.08 
 

181 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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988. 
DecoArt – expoziție cu lucrări realizate de copii, 
în cadrul atelierului de creație.  

14.08 – 31.08 
 

110 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

989. 
100 ani România – expoziție cu documente din 
Istoria României existente în colecțiile bibliotecii. 

14.08 – 31.08 78 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

990. 
Micul astronom – expoziție cu lucrări ale 
copiilor care au participat la atelierul de 
astronomie. 

28.08 – 31.08 149 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”  

991. 

Herman Melville (n. 1 august 1819 - d. 28 
septembrie 1891) scriitor și eseist american: 199 
de ani de la naștere - expoziție de carte 

01-05.08.2018 203 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 

992. 
Gellu Naum (n. 1 august 1915 - d. 29 septembrie 
2001) eseist, poet, prozator și dramaturg român: 
103 ani de la naștere  - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

993. 
Mihail Nasta (n. 02 august 1933) eseist şi filolog 
român: 85 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

994. 
Raymond  Carver (25 mai 1938 - 2 august 1988) 
scriitor american: 30 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

995. Florin Muscalu (3 aug. 1943 - 27 sept. 2001) poet Idem 199 Educaţie, Fără Vizitatori Idem 
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român: 75 de ani de la naștere  - expoziție de 
carte 

cultură limită de 
vârstă 

996. 
Eugène Sue (n. 26 ianuarie 1804 - d. 3 august 
1857) scriitor francez: 161 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

997. 
Veronica Micle (n. 22 aprilie 1850 - d. 3 august 
1889) poetă româncă: 129 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

998. 
Joseph Conrad (n. 3 decembrie 1857 - d. 3 august 
1924) romancier englez: 94 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

999. 
Sidonia Drăgușanu ( n. 4 august 1908 - d. 3 mai 
1971) prozatoare româncă:  110 ani de naștere -  
expoziție de carte 

Idem 195 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1000.
Hans Christian Andersen (n. 2 aprilie 1805 - d. 4 
august 1875) scriitor și poet danez: 143 de ani de 
la moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1001.
Marin Preda (n. 5 august 1922 — d. 16 mai 1980) 
scriitor român: 38 de ani de la naștere - expoziție 
de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1002.

Guy de Maupassant (n. 5 august 1850 — d. 6 
iulie 1893) scriitor francez: 168 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 
 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1003.
Paul Claudel (n. 6 august 1868 — d. 23 februarie 
1955) poet și dramaturg  francez: 150 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

 
 

06-12 august 

201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1004.
Cezar Ivănescu (n. 6 august 1941 — d. 24 aprilie 
2008) poet român: 77 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1005.
Paul Anghel (n. 8 august 1931- d. 19 mai 1995) 
dramaturg și romancier român: 87 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1006.
Hermann Hesse (n. 2 iulie 1877– d. 9 august 
1962) scriitor german: 56 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1007.

Cella Delavrancea (n. 15 decembrie 1887 - d. 9 
august 1991) scriitoare română: 27 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 
 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1008.
Ion Vatamanu (n. 1 mai 1937 – d. 9 august 1993) 
poet român: 25 de ani de la moarte - expoziție de 
carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1009.
Noutăți editoriale pentru copii - expoziție de carte Idem 195 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1010.
Constantin Giurescu (n. 10 august 1875 - d. 15/28 
octombrie 1918) istoric român: 143 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1011.
Panait Istrati (n. 10 august 1884 – d. 16 aprilie 
1935) scriitor român de limbă română și franceză: 
134 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1012.
Barbu Cioculescu (n. 10 august 1927) scriitor 
român: 91 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1013.
Ion Barbu (n.18 martie 1895 - d. 11 august 1961) 
poet și matematician român: 57 de ani de la 
moarte -  expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1014.
Teodor Mazilu (n. 11 august 1930 - d. 18 
octombrie 1980) dramaturg român: 88 de ani de 
la naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1015.
 Alexandru Philippide (n. 1 mai 1859 – d. 12 
august 1933) lingvist și filolog român: 85 de ani 
de la moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1016.

Paul Thomas Mann (n. 6 iunie 1875– d. 12 august 
1955) romancier și eseist german: 63 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 
 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1017.
Constantin Kirițescu (n. 3 septembrie 1876 - d. 12 
august 1965) publicist și istoric român: 53 de ani 
de la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1018.
Ziua Internaţională a Tineretului - expoziție de 
carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1019.
Invitație la lectură - expoziție de carte Idem 198 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1020.
Herbert George Wells (n. 21 septembrie 1866 - d. 
13 august 1946) scriitor englez: 72 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

13-19.08.2018 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1021.
Lucian Avramescu (n. 14 august 1948) scriitor 
român: 70 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1022.
John Galsworthy (n. 14 august 1867- d. 31 
ianuarie 1933) prozator englez: 151 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1023.
Danielle Steel (n. 14 august 1947) scriitoare 
americană: 71 de ani de la naștere  - expoziție de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1024.
Vasile Lovinescu (n. 17 decembrie 1905 - d. 14 
august 1984) critic literar  român: 34 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1025.
15 august: Ziua Marinei Române - expoziție de 
carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1026.
Noutăți editoriale - expoziție de carte Idem 204 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 
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1027.
Sir Walter Scott (15 august 1771 – 21 septembrie 
1832) scriitor scoțian: 247 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1028.
Henry Charles Bukowski (n. 16 august 1920 – d. 
9 martie 1994) romancier american: 98 de ani de 
la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1029.
Ovid S. Crohmălniceanu (16 august 1921 - d. 27 
aprilie 2000) critic și istoric literar român: 97 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1030.
Traian Vuia (n. 17 august 1872 - d. 3 septembrie 
1950) inventator român: 146 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1031.
Ioan Slavici (n. 18 ianuarie 1848 - d. 17 august 
1925) scriitor român: 93 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1032.
Neagu Djuvara (n. 18/31 august 1916 – d. 25 
ianuarie 2018) istoric, român: 102 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1033.
Honoré de Balzac (n. 20 mai 1799 – d. 18 august 
1850) romancier  francez: 168 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1034.
George Enescu (n. 19 august 1881 – d. 4 mai 
1955) muzician român: 137 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1035.
Mircea Sântimbreanu (n. 7 ian. 1926 - d. 19 
august 1999) scriitor român: 19 ani de la moarte -  
expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1036.
Dimitrie Bolintineanu (n. 14 ianuarie 1819– d. 20 
august 1872) poet român: 146 de ani de la moarte 
- expoziţie de carte 

20-26 august 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1037.
Zoe Dumitrescu Bușulenga (n. 20 august 1920 - d. 
5 mai 2006) critic și istoric literar român: 98 de 
ani de la naștere - expoziţie de carte 

 
Idem 

188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1038.
Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 
august 1723) domnul Moldovei și cărturar român: 
295 de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1039.
Ivan Turgheniev (n. 28 octombrie - d. 22 august 
1883) romancier și dramaturg rus: 135 de ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1040.
Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 1821 — d. 22 august 
1890) poet și dramaturg român: 128 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1041.
Roger Martin du Gard (n. 23 martie 1881 - d. 22 
august 1958) scriitor francez: 60 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1042.
Andrei Gabriel Pleșu (n. 23 august 1948, 
București) scriitor și eseist român: 70 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1043.
Mircea Iorgulescu (n. 23 august 1943 – d. 7 iunie 
2011) critic și istoric literar român: 75 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1044.
Constantin Negruzzi (n. 1808 – d. 24 august 
1868) scriitor român: 150 de ani de la moarte -  
expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1045.
Jorge Luis Borges (n. 24 august 1899- d. 14 iunie 
1986) scriitor argentinian: 119 ani de la naștere -  
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1046.
Paulo Coelho (n. 24 august 1947) scriitor 
brazilian: 71 de ani de la naștere - expoziţie de 
carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1047.
Ioan Budai-Deleanu (n. 6 ianuarie 1760 - d. 24 
august 1820) scriitor român: 198 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1048.
Carol Davila (n. 1828 – d. 24 august 1884) medic 
român: 134 de ani de la moarte - expoziţie de 
carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1049.
Friedrich Nietzsche (n. 15 oct. 1844 - d. 25 august 
1900) filosof german: 118 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1050.
Bogdan Petriceicu Hasdeu (n. 26 februarie 1838 - 
d. 25 august 1907) scriitor și român: 111 ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 204 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 

1051.
Jules Romains (n. 26 august 1885 – d. 14 august 
1972) scriitor francez: 133 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1052.
Emil Hurezeanu (n. 26 august 1955) scriitor și 
publicist român: 63 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1053.
Irving Stone (n. 14 iulie 1903 — d. 26 august 
1989) scriitor american: 29 de ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1054.
 Theodore Dreiser (27 august 1871 – 28 
decembrie 1945) scriitor american: 147 de ani de 
la naștere - expoziţie de carte 

27-31 august 
 

197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1055.
  Cesare Pavese (n. 9 septembrie 1908 – d. 27 
august 1950) scriitor italian: 68 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1056.
 Eusebiu Camilar (n. 7 octombrie 1910 – d. 27 
august 1965) scriitor  român: 53 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1057.

Lev Tolstoi (n. 28 august/9 septembrie 1828 – d. 
7/20 noiembrie 1910) scriitor rus: 190 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 130 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 
ani 

 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

           Idem 

1058.
Johann Wolfgang Goethe (n. 28 august 1749 – d. 
22 martie 1832) poet german: 269 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 

 
            Idem 
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Socio- 
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bibliotecari 

1059.

Horia Lovinescu (n. 28 august 1917 - d. 16 sept. 
1983) dramaturg român: 101 ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1060.

 Rodica Ojog-Brașoveanu (n. 28 august 1939 – d. 
2 sept 2002) scriitoare română: 79 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1061.
Calistrat Hogaș (n. 19 aprilie 1847 — d. 28 
august 1917) prozator român: 101 ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani 
 

Elevi,  cadre 
didactice, 
bibliotecari 

          Idem 

1062.
Michael Ende (n. 12 nov. 1929 - d. 28 august 
1995) scriitor german: 23 de ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani 
Idem 

          Idem 

1063.

Mihail Cehov (n. 29 august 1891 – d. 30 sept. 
1955) scriitor rus: 127 de ani de la naștere -  
expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1064.
Théophile Gautier (n. 30 august 1811 – d. 23 oct. 
1872) scriitor francez: 206 ani de la naștere  -
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

10-14  ani Elevi,  cadre 
didactice, 
bibliotecari 

          Idem 
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1065.

Aurel Vlaicu (n. 6/19 noiembrie 1882 – d. 31 
august/13 septembrie 1913) inginer român, 
inventator al aviației române și mondiale: 105 ani 
de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

10-14  ani 
Elevi,  cadre 
didactice,  
bibliotecari 

          Idem 

1066.
Charles-Pierre Baudelaire (9 aprilie 1821, Paris – 
d. 31 august 1867) poet francez: 151 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
bibliotecari 

          Idem 

1067.

Petrece vacanța altfel la bibliotecă-creativitate cu 
de toate 

02.08.2018 31 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1068.

Petrece vacanța altfel la bibliotecă- creativitate 
cu de toate 

02.08.2018 25 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1069.

Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

07.08.2018 42 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1070.

Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

07.08.2018 35 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1071.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

09.08.2018 31 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice 

          Idem 
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1072.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

09.08.2018 30 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari 

          Idem 

1073.

Petrece vacanța altfel la bibliotecă - activități 
sportive 

14.08.2018 32 Educaţie, 
cultură 

10-14 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

          Idem 

1074.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - activități 
sportive 

14.08.2018 25 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice, 
voluntari 

          Idem 

1075.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

21.08.2018 35 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice 

          Idem 

1076.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

21.08.2018 23 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice 

          Idem 

1077.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

23.08.2018 29 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi,  cadre 
didactice 

          Idem 

1078.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - creativitate 
cu de toate 

23.08.2018 31 Educaţie, 
cultură 

06-09 ani Elevi, cadre 
didactice 

          Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

1079.

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

3 – 28.08.2018 325 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 
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crt. 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1080.
Expozitie de bază: hărți geografice  3-28.08.2018 371 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1081.
Ghiduri de călătorie și ghiduri de vacanță - 
expoziţie de documente de bibliotecă 
 

3-28.08.2018 
 

352 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1082.
Vacanţa la bibliotecă – Şah, lectură și 
tehnologie! - Proiect ludico-educativ pentru copii 
şi adolescenţi 

august 
– septembrie 

2018 

111 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

 

1083.

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 
- decembrie 

2018 

103 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
 
 
 

Locații externe 

1084.

Biblioteca Estivală  
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Sesiune informare 
fotografică 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

03.08.2018 59 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

1085.

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Mediul înconjurător 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

07.08.2018 58 Educaţie 
culturală 
 

7–10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

1086.
Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Mediul înconjurător 

10.08.2018 69 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

171 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

1087.

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier foto - Portrete 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

14.08.2018 58 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

1088.

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier foto - Portrete 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

17.08.2018 44 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

1089.

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani), tema: Atelier literar: Nina 
Cassian – Eseu și poezie 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

21.08.2018 54 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

1090.

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (11-16 ani), tema: Atelier literar: Nina 
Cassian – Eseu și poezie 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

24.08.2018 64 Educaţie 
culturală 
 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

1091.

Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 
vârstă (7-10 ani): Premierea 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

28.08.2018 42 Educaţie 
culturală 
 

7-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari 

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

1092.
Biblioteca Estivală 
Tabăra de Creație „Axis Libri”: categoria de 

31.08.2018 58 Educaţie 
culturală 

11-16 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
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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 (11-16 ani): Premierea 
Locație: Parcul central „Mihai Eminescu” 

 voluntari facebook 

1093.

Grădina cu Cărți –  program de activități 
recreative 
11 tipuri de activități 
139 sesiuni 
22 evenimente 
Locație: Grădina Publică 

1-31.08.2018 5.511 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale =  171 (67 manifestări – 
din care 22 la Grădina cu Cărți, 104 expoziții)  

Nr. total participanţi =  30.822 
Nr. vizite =  75.453 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna septembrie 2018 
 

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 

1094.

Spațiul cosmic în lumea copiilor – expoziție de 
carte și materiale reciclabile, realizate de elevii 
Școlii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu”- 
încheiere proiect 

01-20.09.2018 507 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

1095.

 „Știm să trăim cu Alzheimer? – Expoziție 
organizată pentru a marca Ziua Internațională a 
bolii Alzheimer. Expoziția a fost deschisă în 
perioada 21 septembrie - 4 octombrie 2018 în 
Holul mare, Parter, Sediul Central.  

21.09-
04.10.2018 

1154 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

1096.

Vernisajul expoziției ȘTIM SĂ TRĂIM CU 
ALZHEIMER? - Expoziție de picturi pe pânză 
lucrate de beneficiarii Centrului de zi pentru 
persoane adulte cu handicap de tip „Alzheimer” 
Galați din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. Invitat 
special artist plastic doamna Gina Ciobotaru Popa 

21.09.2018 36 
 

Educaţie  Toate 
categoriile 

Beneficiarii 
Centrului, 
Bibliotecari, 
Membri ai 
ONG-urilor 
gălățene 

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

1097.

D. H. Lawrence, poet, eseist englez (d. 1930) 
Expoziţie realizată la panoul de personalităţi din 
documentele Compartimentului Împrumut la 
domiciliu pentru Adulţi 

11-24.09.2018   715  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
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 

1098.

F. Scott Fitzgerald, scriitor american (d. 1940) 
Expoziţie realizată la panoul de personalităţi din 
documentele Compartimentului Împrumut la 
domiciliu pentru Adulţi 

24-30.09.2018 659 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

1099.

Destinațiile și călătoriile înseamnă oameni noi, 
locuri noi, idei noi – Expoziție ce va cuprinde 
filme documentare cu locuri minunate ale 
planetei, din colecțiile Multimedia, organizată la 
mezanin 

1-16.09.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

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

1100.

Alexandru Vlahuță, poet și prozator român – 160 
de ani de la naștere (5 sep. 1858 – 19 nov. 1919), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

05-11.09.2018 203 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 

1101.

Eugen Barbu, prozator român – 25 de ani de la 
moarte (20 feb. 1924 – 7 sep. 1993), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

05-11.09.2018 197 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 

1102.

Personalități gălățene aniversate în luna 
septembrie - Ludovic Bassarab, pictor gălățean, 
membru societar al Societății „Tinerimea 
Artistică” – 150 ani de la naștere (9 sep 1868 - 
1933)”, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

05-11.09.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1103.

Personalități gălățene aniversate în luna 
septembrie – Costache Conachi, poet și om politic 
născut în com. Munteni, jud. Galați – 240 de ani 
de la naștere (14 sep. 1778 – 4 feb. 1849), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

12-17.09.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1104.

Personalități gălățene aniversate în luna 
septembrie – Ioan Lăcustă, prozator și eseist (15 
sep. 1940 – 14 nov. 2008), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

12-17.09.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

1105.

Geo Bogza, scriitor român – 25 de ani de la 
moarte, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu”  
 

12-17.09.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

1106.
Îmi place să gândesc muzica – 120 de ani de la 
nașterea marelui compozitor George Gershwin 
(1898-1937), expoziție cu documente din 

18-30.09.2018 205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
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colecțiile Multimedia, organizată la mezanin 

1107.
Ziua Europeană a Patrimoniului - expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

18-24.09.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1108.

Personalități gălățene aniversate în luna 
septembrie – Marcel Ionescu, publicist și 
compozitor, cu activitate notabilă în importante 
instituții culturale gălățene – 80 de ani de la 
naștere (20 sep. 1938 – 16 iun. 2016), expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

18-24.09.2018 195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1109.

Personalități gălățene aniversate în luna 
septembrie – Ștefan Stanciu, istoric și muzeograf 
– 70 de ani de la naștere (24 sep. 1948 – 20 iun. 
2007), expoziție de documente organizată în sala 
de lectură „Mihai Eminescu” 

24.09-
01.10.2018 

205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1110.

Grigore Hagiu, poet și ziarist – 85 de ani de la 
naștere (27 sep. 1933 – 13 feb. 1985), expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în foaierul sălilor de lectură 
 

24.09-
01.10.2018 

197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1111.

Personalitatea săptămânii – Martin Freeman 
(08.09.1971) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare 
 

03-09.09.2018 103 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 
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1112.
Personalitatea săptămânii - Rachel Ward 
(12.09.1957) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

10-16.09.2018 97 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1113.
Personalitatea săptămânii – Tara Fitzgerald 
(18.09.1967) – actriță– fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

17-23.09.2018 95 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1114.

Personalitatea săptămânii – George Gershwin 
(26.09.1898 - 11.07.1937) – compositor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

24-30.09.2018 105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 14 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1115.

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

03.09.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

1116.

Zilele Europene ale Patrimoniului - simpozion. 
Din program: vernisajul expoziției de fotografie 
„Comorile României” - expoziție itinerantă 
dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918 și 
Anului European al Patrimoniului Cultural. 
Autor: Tudorel Ilie (Baia Mare, Maramureș); 
distribuirea gratuită a broșurii „Galați - vocație 
europeană” realizată de Centrul Europe Direct 
Galați; moment artistic susținut de Clasa de canto 
muzică populară a Școlii de Arte din cadrul 
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 

18.09.2018 68 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Bibliotecari și 
prieteni ai 
bibliotecilor; 
Membrii 
Asociației 
Sportive Clubul 
de Ciclism 
Galați 

idem 
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Ecoul manifestării 
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1117.

Vizită la Bibliotecă. În perioada 24-26 
septembrie 2018 o delegație din Cahul se va afla 
în vizită în Galați. În data de 24.09.2018 în 
intervalul orar 14:30-16:30 delegația, care este 
este formată din 18 persoane cuprinzând: primari, 
bibliotecari, reprezentanți ONG, pedagogi, 
lucrători casă de cultură, asistență socială, va 
vizita Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”. 
Conducătorul delegației este dna Tatiana 
Seredenco, consilier raional Cahul iar ghidul 
delegației în Galați în cele 3 (trei) zile va fi dl 
Zanfir Ilie directorul Bibliotecii. 

24.09.2018 21 Profesional Peste 35 
ani 

Primari, 
bibliotecari, 
reprezentanți 
ONG, pedagogi, 
lucrători casă de 
cultură, 
asistență socială  

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

 
Secția Colecții Speciale 

1118.

Cartea franceză în colecțiile Bibliotecii „V.A. 
Urechia - secolele XVI-XVIII, expoziție de 
documente păstrate în colecțiile speciale ale 
Bibliotecii „V.A. Urechia”  

03-30.09.2018 564 Educaţie 
culturală 

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

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

1119.

 Disciplinarea pozitivă a copilului – atelier 

pentru părinți, organizat și susținut de prof.  

Aurelia Grosu 

03.09.2018 24 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

1120.
Alexandru Vlahuță la ceas aniversar. Expoziție 

cu documente din colecțiile bibliotecii 

05-15.09.2018 194 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1121.
Noutățile lunii septembrie – expoziție cu 

documente pentru toate vârstele 

06-15.09.2018 193 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1122.
Ion Agârbiceanu – expoziție cu documente din 

colecțiile bibliotecii 

12-20.09.2018 183 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1123.

George Bacovia – expoziție cu documente din 

colecțiile bibliotecii  

 

17-25.09.2018 181 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1124.
Ziua Internațională a Păcii – expoziție  

cu documente din colecțiile bibliotecii 

20-25.09.2018 187 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”  

1125.

Liviu Rebreanu (n. 27 noiembrie 1885 - d. 1 
septembrie 1944) prozator  român: 74 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

01-09.09.2018 203 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 

1126.

Alexandru Paleologu (n. 14 martie 1919 - d. 2 
septembrie 2005) scriitori român: 13 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1127.
Frederik Pohl (26 noiembrie 1919 - 2 septembrie 
2013) scriitor american: 5 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1128.
François-René de Chateaubriand (n. 4 sept. 1768 
- d. 4 iulie 1848) scriitor francez: 250 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1129.
George Bacovia (n. 4/16 septembrie 1881 - d. 22 
mai 1957) scriitor român: 137 de ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

1130.
Georges Simenon (n. 13 februarie 1903 - d. 4 
septembrie 1989) scriitor belgian: 29 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1131.
Alexandru Vlahuță (n. 5 septembrie 1858 - d. 19 
noiembrie 1919) scriitor român: 160 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1132.
Johann Christian Bach (n. 5 septembrie 1735 - d. 
1 ianuarie 1782) compozitor german: 283 de ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1133.
Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817 - d. 1 
iulie 1891) istoric român: 201 ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 195 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1134.
Nicolae Filimon (n. 6 septembrie 1819 - d. 19 
martie 1865) prozator român: 199 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1135.
Madeleine L'Engle (n. 29 noiembrie 1918 - d. 6 
sept. 2007) scriitoare americană: 11 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1136.
Tristan Bernard (n. 7 sept. 1866 - d. 7 dec. 1947) 
dramaturg francez: 152 de ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1137.
James Clavell (n. 10 octombrie 1924 - d. 7 
septembrie 1994) romancier englez: 24 de ani de 
la moarte - expoziție de carte 

 
Idem 

 

201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1138.
Cesare Pavese (n. 9 septembrie 1908 - d. 27 
august 1950) scriitor italian: 110 ani de la naștere 
- expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1139.
Eugen Barbu (n. 20 februarie 1924 - d. 7 
septembrie 1993)  jurnalist și romancier român: 
25 de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1140.
Ziua Internaţională pentru Alfabetizare -  
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1141.
D. H. Lawrence (n. 11 septembrie 1885 - d. 2 
martie 1930) scriitor englez: 133 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

10-16.09.2018 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1142.
Ion Rotaru (n. 11 sept 1924 - d. 18 dec. 2006) 
critic literar român: 94 de ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1143.
Noutăți la bibliotecă - expoziție de carte Idem 195 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1144.
Ion Agârbiceanu (n. 12 septembrie 1882 - d. 28 
mai 1963) scriitor român: 136 de ani de la naștere 
- expoziție de carte 

 
 

Idem 

205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1145.
Noutăți editoriale - expoziție de carte 
 
 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1146.
Edgar Papu (n. 13 septembrie 1908 - d. 30 martie 
1993) critic literar român: 110 ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1147.
Radu Rosetti (14 septembrie 1853 - 12 februarie 
1926) scriitor român: 165 de ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1148.
Geo Bogza (n. 6 februarie 1908 - d. 14 septembrie 
1993) scriitor român: 25 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1149.
Dante Alighieri (n. mai 1265 - d. 14 sept. 1321) 
poet și filozof italian: 697 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1150.
James Fenimore Cooper (n. 15 sept. 1789 – d. 14 
sept. 1851) scriitor american: 167 de ani de la 
moarte -  expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1151.
Eugeniu Coșeriu (n. 27 iulie1921 - d. 7 sept. 
2002) lingvist român: 16 ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1152.
Horia Lovinescu (n. 28 august 1917 - d. 16 sept. 
1983) dramaturg român: 35 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1153.
Agatha Christie (n. 15 septembrie 1890 – d.12 
ianuarie 1976) scriitoare engleză: 128 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1154.
Edgar Papu (n. 13 septembrie1908 - d. 30 martie 
1993) eseist român: 110 ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1155.
Gheorghe Lazăr (n. 5 iunie 1779 - d. 17 sept. 
1823)  traducător român: 195 de ani de la moarte 
- expoziție de carte 

17-23.09.2018 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1156.
Ken Kesey (n. 17 septembrie 1935 - d. 10 
noiembrie 2001) scriitor american: 83 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1157.
Romulus Vulpescu (n. 5 aprilie 1933 - d. 18 
septembrie 2012) scriitor român: 6 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1158.
Grigore Tocilescu (n. 26 octombrie 1850 - d. 18 
septembrie 1909) istoric folclorist român: 109 ani 
de la moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1159.
Nicolae Mărgeanu (n. 20 sept. 1928 - d. 15 sept. 
1994) scriitor român: 90 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1160.
Jacob Grimm (n. 4 ianuarie 1785 - d. 20 
septembrie 1863) scriitor german: 155 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1161.
George Coșbuc (n. 20 septembrie 1866 - 9 mai 
1918) poet român: 152 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1162.
Theodor Fontane (n. 30 decembrie 1819 - d. 20 
septembrie 1898) scriitor german: 120 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1163.
H. G. Wells (n. 21 septembrie 1866 - d. 13 august 
1946) scriitor englez: 152 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1164.
Sir Walter Scott (n.15 august 1771 - d.21 
septembrie 1832) scriitor scoțian: 247 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1165.
Arthur Schopenhauer (n. 22 februarie 1788 - d. 21 
septembrie 1860) filozof german: 158 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1166.
Stephen King (n. 21 septembrie 1947) scriitor 
american: 71 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1167.
Ion Băieșu (n. 2 ianuarie 1933 - d. 21 septembrie 
1992) scriitor român: 26 de ani de la moarte -  
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1168.
Robert Forward (n. 15 august 1932 - d. 21 
septembrie 2002) scriitor american: 16 ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1169.
Ziua Internațională a Păcii - expoziţie de carte Idem 205 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1170.
Augustin Buzura (n. 22 septembrie 1938 - d. 10 
iulie 2017) prozator și eseist român: 80 de ani de 
la naștere - expoziţie de carte 

 
Idem 

197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1171.
Prosper Mérimée (n. 28 septembrie 1803 - d. 23 
septembrie 1870) scriitor francez: 148 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1172.
William Collins (n. 8 ianuarie 1824 - d. 23 
septembrie 1889) prozator englez: 129 de ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1173.
Sigmund Freud (n. 6 mai 1856 - d. 23 septembrie 
1939) psihanalist austriac: 79 de ani de la moarte 
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1174.
Françoise Sagan (n. 21 iunie 1935 - d. 24 
septembrie 2004) scriitoare franceză: 14 ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

24-30 sept 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1175.
Francis Scott Key Fitzgerald (n.24 septembrie 
1896 - d. 21 decembrie 1940) scriitor american: 
122 de ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1176.
Erich Maria Remarque ( n. 22 iunie 1898 - d. 25 
septembrie 1970) scriitor german: 48 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1177.
William Faulkner (n.25 sept. 1897 - d. 6 iulie 
1962) prozator american: 121 de ani de la naștere 
expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1178.
Panait Cerna (n. 25 septembrie 1881 - d. 26 
martie 1913) poet român: 137 de ani de la naștere 
expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1179.
Ziua Europeană a Limbilor - expoziţie de carte Idem 203 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1180.
T. S. Eliot (n. 26 septembrie 1888 - d. 4 ianuarie 
1965) poet anglo-american: 130 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1181.
Dan Botta (n. 26 septembrie 1907 - d. 13 ianuarie 
1958) poet, eseist și traducător român: 111 ani de 
la naștere - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1182.
Alberto Moravia (n. 28 noiembrie 1907 - 26 
septembrie 1990) romancier italian: 28 de ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1183.
Prosper Mérimée (n. 28 sept. 1803 - d. 23 sept. 
1870) dramaturg francez: 215 ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1184.
Vasile Pârvan (n. 28 septembrie 1882 - d. 26 iunie 
1927) istoric român: 136 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1185.
Costache Negri (n. 14 mai 1812 - d. 28 
septembrie 1876) scriitor român: 142 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1186.
Herman Melville (n. 1 august 1819 - d. 28 
septembrie 1891) scriitor și eseist american: 127 
de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1187.

 Miguel de Cervantes (n. 29 septembrie 1547 - d. 
22 aprilie 1616) romancier, poet și dramaturg 
spaniol: 471 de ani de la naștere - expoziţie de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1188.
 Elizabeth Gaskell (n. 29 septembrie 1810 - d. 12 
noiembrie 1865) scriitoare engleză: 208 ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1189.
 Iulia Hașdeu (n. 14 noiembrie 1869 - d. 29 
septembrie 1888) scriitoare română: 130 de ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1190.
Émile Zola (n. 2 aprilie 1840 - d. 29 septembrie 
1902) romancier francez: 116 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1191.
Gellu Naum (n. 1 august 1915 - d. 29 septembrie 
2001) poet, prozator și dramaturg român: 17 ani 
de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 130 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

188 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1192.
Ziua Mondială a Inimii - expoziţie de carte Idem 204 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1193.
Iorgu Iordan (n. 29 septembrie 1888 - d. 20 
septembrie 1986) lingvist și filolog român: 130 de 
ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1194.
Petrece vacanța altfel la bibliotecă - închiderea 
oficială a clubului 

04.09.2018 124 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1195.
Zilele Europene ale Patrimoniului – activitate. 
Participă elevii Colegiului Tehnic de Alimentație 
și Turism ,,Dumitru Moțoc”, cls. a IX-a  

18.09.2018 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

1196.
Ziua Diplomației Române – expoziție de 
documente 

04.09.2018 38 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

1197.

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

3 – 28.09.2018 297 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

1198.
Expozitie de bază: hărți geografice  3-28.09.2018 396 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1199.
Cărți din colecțiile bibliotecii pentru școlari și 
elevi - expoziţie de documente de bibliotecă 

3-28.09.2018 
 

95 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 
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1200.
În liniștea nopții cărțile prind viață – expoziție 
de documente de bibliotecă 

3-28.09.2018 
 

248 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1201.
Vacanţa la bibliotecă – Şah, lectură și 
tehnologie! - Proiect ludico-educativ pentru copii 
şi adolescenţi 

august 
– septembrie 

2018 

29 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1202.

Centenarul Marii Uniri – Scriitori combatanți 
în Primul Război Mondial 
Proiect cultural educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

51 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1203.
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

48 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1204.

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 
- decembrie 

2018 

25 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
 
 
 

Locații externe 

1205.

Colocviilor Constructorilor de Nave 
Biblioteca „V.A. Urechia”, Asociația ANCONAV 
Galați și Asociația Generală a Inginerilor Români, 
Filiala Galați (AGIR) a organizat cea de-a 68-a 
întâlnire a specialiștilor din industria navală 
română, desfășurată lunar, în cadrul Colocviilor 
Constructorilor de Nave 
Loc de desfășurare: Sala Senatului, Universitatea 

06.09.2018 73 Educaţie 
culturală, 
Inginerie 
navală, 
Istorie 
locală 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Ingineri, 
profesori, 
navaliști, elevo, 
studenți 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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„Dunărea de Jos” Galați 

1206.

Conferința Națională a ABR (Asociația 
Bibliotecarilor din România) 
În perioada 11–15 septembrie 2018, o delegație a 
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați a 
participat la ediția a XXIX-a a Conferinței 
Naționale a ABR 
Loc de desfășurare: Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu, Biblioteca ULBS 

11-15.09.2018 5 Profesional 
 

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

1207.

Conferința: „Probleme mondiale dezbătute de 
elevi, la Galați” 
Biblioteca „V.A. Urechia” a participat în calitate 
de partener la Conferința „Probleme mondiale 
dezbătute de elevi, la Galați”. Conferința a fost 
organizată de către ONG-ul Youth Movement for 
Tomorrow’s Society, în cadrul proiectului 
YouthMUN 
Loc de desfășurare: Universitatea „Dunărea de 
Jos” Galați  

20-22.09.2018 2 Educaţie 
culturală 
 

11-70 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

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

1208.

Vizită la Fundația de Sprijin a Vârstnicilor 
Galați 
În data de 25 septembrie 2018 la ora 13:00 o 
delegație din Cahul, al cărei ghid a fost dl. Ilie 
Zanfir, directorul bibliotecii, a vizitat Fundația de 
Sprijin a Vârstnicilor Galați unde a fost 
întâmpinată de dna director executiv Aurelia 

25.09.2018 21 Educaţie, 
cultură, 
profesional 

Fără 
limită de 
vârstă 

Primari, 
bibliotecari, 
reprezentanți 
ONG, pedagogi, 
lucrători casă de 
cultură, 
asistență socială 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

191 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

Alecu  

1209.

Vizită la Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Galați 
În data de 25 septembrie 2018 la ora 11:30 o 
delegație din Cahul, al cărei ghid a fost dl. Ilie 
Zanfir, directorul bibliotecii, a vizitat Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Galați unde a fost întâmpinată de dl. director 
executiv Cezar Năstase. Delegația a fost formată 
din 18 persoane cuprinzând: primari, bibliotecari, 
reprezentanți ONG, pedagogi, lucrători casă de 
cultură, asistență socială iar conducătoarea 
delegației a fost dna Tatiana Seredenco, consilier 
raional Cahul 
 

25.09.2018 21 Educaţie, 
cultură, 
profesional 

Fără 
limită de 
vârstă 

Primari, 
bibliotecari, 
reprezentanți 
ONG, pedagogi, 
lucrători casă de 
cultură, 
asistență socială 
 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

1210.

Vizita la Fundația „Inimă de copil” 
În data de 25 septembrie 2018 la ora 9:30 o 
delegație din Cahul, al cărei ghid a fost dl. Ilie 
Zanfir, directorul bibliotecii, a vizitat Fundația 
„Inimă de copil” unde a fost întâmpinată de dna 
director executiv Anna Burtea. Delegația a fost 
formată din 18 persoane cuprinzând: primari, 
bibliotecari, reprezentanți ONG, pedagogi, 
lucrători casă de cultură, asistență socială iar 
conducătoarea delegației a fost dna Tatiana 
Seredenco, consilier raional Cahul 

25.09.2018 21 Educaţie, 
cultură, 
profesional 

Fără 
limită de 
vârstă 

Primari, 
bibliotecari, 
reprezentanți 
ONG, pedagogi, 
lucrători casă de 
cultură, 
asistență socială 
 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 
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1211.

Vizită în Primăria Galați 
În ultima zi a timpului petrecut în Galați, astăzi 
26.09.2018 delegația din Cahul, al cărei ghid a 
fost dl. Ilie Zanfir, directorul bibliotecii, formată 
din 18 persoane cuprinzând: primari, bibliotecari, 
reprezentanți ONG, pedagogi, lucrători casă de 
cultură, asistență socială a desfășurat o vizită la 
Primăria Galați unde au fost întâmpinați de dl. 
viceprimar Cristian-Sorin Enache 

26.09.2018 21 Educaţie, 
cultură, 
profesional 

Fără 
limită de 
vârstă 

Primari, 
bibliotecari, 
reprezentanți 
ONG, pedagogi, 
lucrători casă de 
cultură, 
asistență socială 
 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

1212.

Festivalului Luminii organizat de Cercetaşii 
României. 
În cadrul Festivalului Luminii, eveniment în care 
Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” este partener, 
Secția de Împrumut la domiciliu pentru Adulți a 
organizat unul din cele 10 ateliere tematice - 
Atelierul Cunoașterii și o expoziție de carte 
Loc de desfășurare: Grădina Publică 

29.09.2018 6 Educaţie 
culturală 
 

11-70 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
voluntari, 
bibliotecari 

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

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale =  119 (19 manifestări, 
100 expoziții)  

Nr. total participanţi =  22.771 
Nr. vizite =  63.702 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna octombrie 2018 
 

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 

1213.

Destine Junior - cenaclu literar coordonat de 
poeta Vera Crăciun. Au participat membrii 
clubului și elevii Școlii Gimnaziale nr. 28, 
coordonați de cadrele didactice: Berdilă Anica, 
Olariu Liliana, Gavrilă Elena-Dorela și bibliotecar 
Tănase Victorița. Activitate desfăşurată în cadrul 
evenimentului Noaptea în Bibliotecă la Galaţi 

06.10.2018. 61 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1214.

Citește și dăruiește o carte! - lectură publică la 
lumina lumânării. Au participat elevii  Liceului 
Teoretic „Dunărea”, coordonați de: Dir. Prof. 
Moțoc Lucica, Dir. Adj. Prof. Piticari Ramona, 
Prof. Genete Alina, Prof. Buruiană Valentina și 
bibliotecar Ariton Lica și elevii Școlii Gimnaziale 
„Grigorie Teologul”, coordonați de prof. 
Deaconescu Mihaela. Activitate desfăşurată în 
cadrul evenimentului Noaptea în Bibliotecă la 
Galaţi 

06.10.2018 52 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1215.

Vizită la Atelierul „Legătorie” al BVAU - au 
participat cititorii prezenți ai Bibliotecii. 
Activitate desfăşurată în cadrul evenimentului 
Noaptea în Bibliotecă la Galaţi 

06.10.2018 34 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 

1216.
Vizită la Bibliotecă 
Au participat elevii clasei a IV-a A, coordonați de 
prof. înv. primar Ciucă Camelia 

08.10.2018 29 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1217.

Vizită la Bibliotecă 
Vizita elevilor claselor a II-a ai Școlii Gimnaziale 
Nr. 9, coordonați de prof. înv. primar Jalbă 
Doinița și prof. înv. primar Patriche Cristina  

19.10.2018 52 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1218.

Centenarul României Mari – proiect 
educațional: Prezenți la manifestare au fost elevii 
clasei a VIII-a ai Școlii Gimnaziale Nr. 25, 
coordonați de Dir. Prof. Savin Dorina și Prof. 
Gurău Nina. Personalitatea despre care s-a făcut 
vorbire a fost ECATERINA TEODOROIU.  

19.10.2018 28 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1219.

Noutăți editoriale în colecțiile Secției pentru 
copii – expoziție  
 

06 – 15.10.2018  248 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

1220.

Noaptea Bibliodetectivilor – Activitate 
desfăşurată în cadrul evenimentului Noaptea în 
Bibliotecă la Galaţi cu participarea unui număr 
impresionant de tineri şi copii 

06.10.2018 114 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

1221.

Atelier Hand Made – Descoperă măiestria 
mâinilor, desfăşurat în cadru evenimentului 
Noaptea în bibliotecă la Galaţi  
 

06.10.2018 44 
 

Educaţie  Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

195 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1222.

Recital orgă – Iulian Bereş elev la Liceul 
Teoretic „Dunărea”. Activitate desfăşurată în 
cadrul evenimentului Noaptea în Bibliotecă la 
Galaţi 

06.10.2018 65 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

1223.
Drapelul cărţilor - expoziţie de documente din 
colecțiile Bibliotecii 

05-31.10.2018   1516  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

1224.

Doris Lessing, scriitoare engleză, laureată 
Nobel (d. 2013) - Expoziţie realizată la panoul de 
personalităţi din documentele Compartimentului 
Împrumut la domiciliu pentru Adulţi 

22-31.10.2018   685  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

1225.
Întâlnire surpriză cu o carte – Campanie de 
promovare a documentelor noi  

06.10.2018 145 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

1226.

Stil și compoziție în cinematografia universală - 
Noutăți în colecțiile Multimedia - expoziție de 
documente multimedia, organizată la mezanin 

1-31.10.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

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 
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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 

1227.

Ciprian Porumbescu, Giuseppe Verdi și Georges 
Bizet - Mari compozitori ai muzicii clasice – 1 
Octombrie Ziua Internațională a Muzicii – 
expoziție de documente din colecțiile Multimedia, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

01-08.10.2018 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1228.

Personalități gălățene aniversate în luna 
octombrie: Agricola Cardaș, profesor universitar, 
doctor în științe agricole – 135 de ani de la 
naștere (3 oct. 1883 – 30 oct. 1955), expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

01-08.10.2018 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1229.

Personalități gălățene aniversate în luna 
octombrie: Gheorghe Țițeica, profesor universitar 
doctor – 145 de ani de la naștere (4 oct. 1873 – 5 
feb. 1939), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

01-08.10.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1230.

Andrei Mureșanu, poet și ziarist – 155 de ani de 
la moarte (19 nov. 1816 – 11 oct. 1863), expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în foaierul sălilor de lectură 

09-15.10.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1231.

Victor Kernbach, poet, prozator și eseist român – 
95 de ani de la naștere (14 oct. 1923 - 16 feb. 
1995), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 
 

09-15.10.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, 
pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 
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în mass-media și 

social-media 

1232.

Personalități gălățene aniversate în luna 
octombrie - Moise N. Pacu, profesor și publicist, 
doctor în drept, deputat și senator de Covurlui – 
165 ani de la naștere (11 oct. 1853 – 23 mart. 
1941)”, expoziție de documente, organizată în 
sala de lectură „Mihai Eminescu” 

09-15.10.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

1233.

Nicolae Dunăreanu, prozator, profesor și 
memorialist – 45 de ani de la moarte (29 aug. 
1881 – 17 oct 1973), expoziție de documente, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

16-22.10.2018 205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1234.

Igor P. Jechiu, preot și publicist – 100 de ani de 
la naștere (19 oct. 1918 – 19 mart. 1992), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

16-22.10.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1235.

George Baronzi, scriitor și publicist – 190 de ani 
de la naștere (20 oct. 1828 – 28 mai 1895), 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

16-22.10.2018 195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1236.

Grigore Trancu-Iași, avocat, publicist, doctor în 
științe economice – 145 de ani de la naștere, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

23-30.10.2018 205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1237.

Draga Olteanu-Matei, actriță – 85 de ani de la 
naștere (24 oct. 1933), expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

23-30.10.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
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1238.

Glorie Armatei Române (25 oct. Ziua Armatei 
Române), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 
 

23-30.10.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1239.
Personalitatea săptămânii – Guy Perace 
(05.10.1967) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare 

01-07.10.2018 103 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

1240.
Personalitatea săptămânii - Ali Suliman 
(10.10.1977) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

08-14.10.2018 97 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1241.

Personalitatea săptămânii – Franz Liszt 
(22.10.1811 - 31.07.1886) – compozitor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

15-21.10.2018 95 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1242.
Personalitatea săptămânii – Roberto Benigni 
(27.10.1952) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

22-28.10.2018 105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1243.
Personalitatea săptămânii – Ben Foster 
(29.10.1980) - actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

29.10-
04.11.2018 

105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1244.

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

01.10.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 
 

Idem 
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1245.

Vizita în Biblioteca „V.A. Urechia” a 
Guvernatorului ROTARY România și 
Republica Moldova – District 2241, a 
Domnului Cristian Jurji, însoțit de alți membri 
ai Clubului ROTARY Dunărea de Jos Galați 

01.10.2018 4 Educație, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

  

1246.

Colocviul Constructorilor de Nave 
Biblioteca „V.A. Urechia”, Asociația ANCONAV 
Galați și Asociația Generală a Inginerilor Români, 
Filiala Galați (AGIR) vă invită vineri, 05 
octombrie, ora 16:00, la cea de-a 69-a întâlnire a 
specialiștilor din industria navală română, 
desfășurată lunar, în cadrul Colocviilor 
Constructorilor de Nave 

05.10.2018 73 Educație, 
cultură, 
inginerie 
navală 

Peste 20 
ani 

Ingineri, 
profesori, 
studenți 

Idem 

1247.

Salonul Literar „Axis Libri” - debutul stagiunii 
octombrie 2018/mai 2019 – în cadrul 
evenimentului „Noaptea în Bibliotecă la Galați”. 
Lansarea volumelor: „Dimitrie Cantemir: 
Ieroglifele salvării”, „Fantasticul românesc: 
Deconstrucție și seducție” și „O retorică a 
eșecului: Încercare de circumscriere a 
fantasticului” ale scriitoarei Nicoleta Crânganu; 
„Punte peste timp”, autor Georgeta Muscă Oană” 

06.10.2018 112 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1248.

Noaptea în Bibliotecă la Galați”, manifestare 
culturală aflată la a VIII-a ediție, cu acțiuni dintre 
cele mai diverse și atractive! Toate activitățile s-
au desfășurat la sediul central al Bibliotecii 

06-07.10.2018 7.721 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Peste 35 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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social-media 

1249.

Consiliului științific al Bibliotecii  
 

10.10.2018 21 Profesional Peste 25 
ani 

Bibliotecari, 
profesori, 
reprezentanți ai 
mediului 
cultural 
gălățean, 
membrii 
consiliului 

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

1250.

Salonul Literar „Axis Libri” 
Lansarea volumelor: „Maestrul fricii”, „Insula 
cărților” și „Însoțitorul lui Iisus”, autor George 
ARION; „Raftul cu prieteni”, autor Ion MANEA 

11.10.2018 107 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1251.

Salonul Literar „Axis Libri” 
Lansarea volumelor: „Războiul meteorologic” și 
„Agenda secretă”, autor generalul (r) Emil 
STRĂINU 

18.10.2018 125 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1252.
Vizită și vizionare colectivă  - elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 5 

19.10.2018 29 Educație, 
cultură 

8-11 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1253.
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Școala 
Gimnazială Nr. 25 

19.10.2018 47 Educație, 
cultură 

8-11 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1254.
Vizită și vizionare colectivă - elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 3 

23.10.2018 26 Educație, 
cultură 

9-10 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 
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1255.

Salonul Literar „Axis Libri” 
Lansarea volumelor: „Sonete ale luminii”, autor 
Gabriel GHERBĂLUȚĂ; „Fără uși, fără ferestre”, 
autor Aida ZAHARIA; „Prea mulți zei pentru 
deșert”, autor Doina ROMAN și „Colț de rai 
literar : Scrieri tecucene : Antologie din scrierile 
poeților și prozatorilor tecuceni”, coordonator 
Aida Zaharia 

25.10.2018 97 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

Secția Colecții Speciale 

1256.

Dimitrie Cantemir (1673-1723) – un prinț al 
umanismului românesc - expoziție de 
reproduceri după paginile de titlu ale unor 
valoroase lucrări păstrate în Colecțiile speciale ale 
Bibliotecii „V.A. Urechia” 

02-31.10.2018 564 Educaţie 
culturală 

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

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

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

1257.

Educația ne unește. Au participat elevii clasei a 
II-a D,  Școala Gimnazială nr. 13, prof. Mihaela 
Boșneaga. 

05.10.2018 42 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

1258.

 În lumea lui Păcală- program artistic prezentat 
în cadrul evenimentului „Noaptea în bibliotecă 
la Galați”, ediția a VIII-a. Au participat elevii 
clasei I de la Școala Gimnazială nr. 33, prof. 
Felicia-Claudia Hulea. 
 

06.10.2018 150 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1259.

Hoinari în lectura fantastică - dezbatere literară 
organizată în cadrul evenimentului „Noaptea în 
bibliotecă la Galați”, ediția a VIII-a. Participă 
elevi de la Colegiul Național „Costache Negri”, 
prof. Elvira Alexandrescu. 

06.10.2018 110 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1260.
Ascultarea eficientă a copilului – atelier pentru 
părinți. Moderator prof. Aurelia Grosu.    

08.10.2018 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1261.

 Biblioteca reală  și biblioteca virtuală – 
activitate realizată cu participarea elevilor clasei a 
VI-a B de la Colegiul Teoretic „Al. I. Cuza”, prof. 
Luminița Lupu. 

09.10.2018 42 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1262.
Vizită la bibliotecă. Elevii clasei a V-a A de la 
Școala Gimnazială Sf. Grigorie Teologul. 
Prof.Nicoleta Ioniță. 

05.10.2018 34 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1263.
Educația la ceas aniversar. Elevii clasei a II-a A 
de la Colegiul național Costache Negri, prof. Gina 
Trotușanu. 

05.10.2018 38 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1264.
Primii pași în lumea cărților. Elevii clasei a V-a 
A de la Școala Gimnazială nr. 9, prof. Ramona 
Drăgan 

18.10.2018 38 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1265.
Cartea și biblioteca. Elevii clasei a VI-a B de la 
Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, prof. 
Luminița Marlena Lupu 

23.10.2018 38 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1266.

Vizită pe tărâmul cărților. Elevii claselor 
primare de la Școala gimnazială Nichifor Ludovig 
din localitatea Niculițel, județul Tulcea. Prof. 
DumitraTopolian, Paula Plânge și Florentina 
Răileanu 

25.10.2018 76 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1267.

Călătorie în Sistemul Solar – prima activitate 
din cadrul proiectului BiblioASTRONOM. Au 
participat elevii cls.a III-a C de la Șc. Gimnazială 
Mihail Sadoveanu, prof. G. Cristian și R. Toader. 

25.10.2018 55 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1268.
Vizită în lumea cărților. Elevii clasei I de la 
Școala Gimnazială Maria Grecu din localitatea 
Odaia Manolache, județul Galați, prof. Gina Iorga 

31.10.2018 37 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1269.
Ziua Națională a Germaniei – expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii.    

03.10 - 10.10 205 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1270.
Săptămâna Spațiului Cosmic – expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii      

04.10 – 10.10 215 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1271.
Ziua Mondială a educatorilor - expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii.                         

05.10 – 10.10 210 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1272.
Ziua alimentației - expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii.  

16.10 – 25.10 195 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1273.
Ziua Armatei - expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii.  

25.10 – 31.10 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1274.
In memoriam Regele Mihai al României 25.10 – 31.10 185 Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”  

1275.

Cristian Tudor Popescu (n. 1 octombrie 1956) 
scriitor și jurnalist român: 62 de ani de la naștere 
- expoziție de carte 

01-09.10.2018 203 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 

1276.

Pierre Corneille (n. 6 iunie 1606 - d. 1 octombrie 
1684) scriitor francez: 334 de ani de la moarte 
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1277.
 George Sion (n. 18 mai 1822 – d. 1 octombrie 
1892) scriitor român: 126 de ani de la moarte 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1278.
01 octombrie: Ziua Internaţională a Muzicii 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1279.
Graham Greene (n. 2 octombrie 1904 – d. 3 
aprilie 1991) scriitor  englez: 114 ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

1280.

Miron Radu Paraschivescu (n. 2 octombrie 1911- 
d. 17 februarie 1971) poet român: 107 ani de la 
naștere - expoziție de carte 
 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1281.
Paul Goma (n. 2 octombrie 1935) scriitor român: 
83 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1282.
Profira Sadoveanu  (n. 21 mai 1906- d. 3 
octombrie 2003) scriitoare româncă: 15 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1283.
Săptămâna spațiului cosmic - expoziție de carte Idem 195 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

1284.
Gheorghe Țițeica (n. 4/17 octombrie 1873 - d. 5 
februarie 1939) matematician și pedagog român: 
145 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1285.
Rembrandt (n. 15 iulie 1606 – d. 4 octombrie 
1669) pictor și gravor olandez: 349 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

 
Idem 

 

203 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1286.
Valeriu Munteanu (n. 4 octombrie 1921 - d. 20 
decembrie 1999) lingvist și traducător român: 97 
de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1287.
05 Octombrie: ”Ziua Internațională a Educației” 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1288.

Denis Diderot (n. 5 octombrie 1713– d. 31 iulie 
1784) filosof și scriitor francez: 305 ani de la 
naștere - expoziție de carte 
 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1289.
Henry Fielding (n. 22 aprilie 1707 – d. 8 
octombrie 1754) romancier și dramaturg englez: 
264 de ani de la moarte - expoziție de carte 

08-14.10.2018 
 
 

199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1290.
Monica Pillat (n. 08 octombrie 1947) prozatoare 
și poetă româncă: 71 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1291.
André Maurois (n. 26 iulie 1885– d. 9 octombrie 
1967) scriitor francez: 51 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1292.
Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului 
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1293.
Giuseppe Verdi (n. 10 octombrie 1813 – d. 27 
ianuarie 1901): compozitor italian: 205 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 195 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1294.
Claude Simon (n. 10 octombrie 1913 - d. 6 iulie 
2005): scriitor francez: 105 ani de la naștere -  
expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1295.
Carol I al României (n. 20 aprilie 1839 - d. 10 
octombrie 1914) rege al României: 104 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1296.
James Clavell (n. 10 octombrie 1924 - d. 7 
septembrie 1994) romancier australian: 64 de ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1297.
Ștefan Octavian Iosif (n. 11 octombrie 1875 – d. 
22 iunie) poet român: 143 de ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1298.
François Mauriac (n.11 octombrie 1885 – d.1 
septembrie 1970) scriitor francez: 133 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1299.
Jean Cocteau (n. 5 iulie 1889 – d. 11 octombrie 
1963) scriitor francez: 55 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1300.
Paul Engle (12 octombrie 1908 - 22 martie 1991) 
scriitor american: 110 ani de la naștere - expoziție 
de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1301.
Victor Kernbach (n. 14 octombrie 1923 -  d. 16 
februarie 1995) scriitor român: 95 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1302.
George Mihail Zamfirescu (n. 13 octombrie 
1898– d. 8 august 1939) scriitor român: 120 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1303.
Costache Conachi (n. 14 octombrie 1777- d. 
1849) scriitor român: 241 de ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1304.
Ciprian Porumbescu (n. 14 octombrie 1853– d. 6 
iunie 1883) compozitor român: 165 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1305.
Miles Franklin (n. 14 octombrie 1879 – 19 
septembrie 1954) scriitoare australiană: 139 de 
ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1306.
Kate Grenville (n. 14 octombrie 1950) romancieră 
australiană: 68 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1307.
Noutăți multimedia - expoziție de multimedia 15-21.10.2018 205 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1308.
Friedrich Nietzsche (n. 15 octombrie 1844 - d. 25 
august 1900) filosof german: 174 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1309.
Carol al II-lea al României (n. 15 octombrie 1893 
– d. 4 aprilie 1953) rege al României: 125 de ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1310.
Mario Puzo (n. 15 octombrie 1920 - d. 2 iulie 
1999) scriitor italo-american: 98 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1311.
Ziua Mondială a Alimentației – expoziție de carte Idem 203 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1312.
Oscar Wilde (n. 16 octombrie 1854 - d. 30 
noiembrie 1900) scriitor irlandez: 164 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1313.
Eugene O'Neill (n. 16 octombrie 1888 – d. 27 
noiembrie 1953) dramaturg american: 130 de ani 
de la naștere - expoziție de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1314.
Günter Grass (n. 16 octombrie 1927 – d. 13 
aprilie 2015) scriitor german: 91 de ani de la 
naștere – expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1315.
Alexandru Dima (n. 17 octombrie 1905 - d. 19 
martie 1979) critic și istoric literar român: 113 ani 
de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1316.
Arthur Asher Miller (n. 17 octombrie 1915 - d. 10 
februarie 2005) dramaturg și eseist american: 103 
ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1317.
Frédéric Chopin (n. 22 februarie/1 martie 1810— 
d. 17 octombrie 1849) compozitor polonez: 169 
de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1318.
Ștefan Petică (n. 20 ianuarie 1877 - d.17 
octombrie 1904) poet simbolist român: 114 ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

 
Idem 

197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1319.
Toamna prin ochi de copil 
 Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu”, cls. a 
I-a A și cls a I-a B - expoziție de lucrări 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1320.
Mihail Sebastian (n. 18 octombrie 1907 – d. 29 
mai 1945) scriitor român: 111 ani de la naștere -  
expoziţie de carte  

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1321.
Paul Everac (n. 23 august 1924 – d. 18 octombrie 
2011) dramaturg român: 7 ani de la moarte 
expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1322.
Simion Mehedinți (n. 19 octombrie 1868 - d. 14 
decembrie 1962) geograf român: 150 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1323.
Dumitru Almaș (n. 19 octombrie 1908 - d. 12 
martie 1995) istoric și scriitor român: 110 ani de 
la naștere - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1324.
Philip Pullman (n. 19 octombrie 1946) scriitor 
britanic: 72 de ani de la naștere - expoziţie de 
carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1325.
John le Carré (n. 19 octombrie 1931) scriitor 
britanic: 87 de ani de la naștere - expoziţie de 
carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1326.
Jonathan Swift (n. 30 noiembrie 1667 - d. 19 
octombrie 1745) scriitor englez: 273 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1327.
Alexandru Davila (n. 12 februarie 1862 - d. 19 
octombrie 1929) dramaturg român: 89 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1328.
Gib I. Mihăescu (n. 23 aprilie 1894 - d. 19 
octombrie 1935) prozator romancier și dramaturg 
român: 83 de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1329.
Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880 – d. 19 
octombrie 1961) povestitor, nuvelist și romancier 
român: 57 de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1330.
Constantin Giurescu (n. 8/20 august 1875 - d. 20 
octombrie/2 noiembrie 1918) istoric român: 100 
de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1331.
Cella Serghi (n. 4 noiembrie/22 octombrie 1907 - 
d. 19 septembrie 1992) scriitoare română: 111 ani 
de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1332.
Franz Liszt (n. 22 octombrie 1811 - d. 31 iulie 
1886) compozitor maghiar: 207 ani de la naștere 
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1333.
Ivan Alekseievici Bunin (n. 22 octombrie 1870 – 
d. 8 noiembrie 1953) scriitor rus: 148 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1334.
25  Octombrie - Ziua Armatei Române - expoziţie 
de carte 

 
Idem 

 

204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1335.
 Maria a României (n. 29 octombrie 1875 - d. 18 
iulie 1938) regina României: 143 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1336.
Jean Giraudoux (n. 29 octombrie 1882 - d. 31 
ianuarie 1944) scriitor francez: 136 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1337.
Radu Cosașu (n. 29 octombrie 1930) scriitor 
român: 88 de ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 205 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1338.
Duiliu Zamfirescu (n. 30 octombrie 1858 - d. 3 
iunie 1922) scriitor român: 160 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1339.
Paul Ambroise Valéry (n. 30 octombrie 1871 – d. 
20 iulie 1945) scriitor francez: 147 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 188 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1340.
Gustav Ludwig Hertz (n. 22 iulie 1887– d. 30 
octombrie 1975) fizician german: 43 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1341.
Dimitrie Gusti (n. 13 februarie 1880 – d. 30 
octombrie 1955) filosof român: 63 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 130 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1342.
31 octombrie: Ziua Internațională a Mării Negre 
expoziţie de carte 

Idem 204 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1343.
Petre Dulfu (n. 10 martie 1856- d. 31 octombrie 
1953) scriitor român: 65 de ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1344.

Eugen Lovinescu (n. 31 octombrie 1881 - d. 16 
iulie 1943) critic și istoric literar român: 137 de 
ani de la naștere - expoziţie de carte 
 

Idem 124 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1345.
John Keats (n. 31 octombrie 1795, Londra - d. 23 
februarie 1821, Roma) poet englez: 223 de ani de 
la naștere - expoziţie de carte 

Idem 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1346.
Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, cls. a IX-a C -  
Vizită 

01 oct. 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1347.
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” -  
Activitate 

02 oct. 29 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1348.
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, cls. a X-a B și a 
X-a A – activitate 

05 oct. 28 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1349.
Școala Gimnazială „Ludovic Cosma”, cls. a III-a 
Vizită 

05 oct. 33 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1350.
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism 
„Dumitru Moțoc”, cls a XII-a F - activitate 

06 oct. 34 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1351.
Școala Gimnazială nr. 31 „Gheorghe Munteanu”, 
cls. a II-a B – vizită 

10 oct. 24 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1352.
Școala Gimnazială nr. 33 „Sf. Dumitru”, cls. a II-
a B – vizită 

12 oct. 23 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1353.
Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate. 
Cls. a IX-a B - vizită 

16 oct. 19 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1354.
Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”, cls 
aI-a A și cls a I-a B - vizită 

18 oct. 27 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1355.
Centenarul prin ochii tinerei generații - Colegiul 
Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” 
- activitate 

19 oct. 41 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1356.
 Întâlnire cu generalul (r) Emil Străinu - Colegiul 
Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru 
Moțoc” - activitate 

19 oct. 37 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1357.
Centenarul prin ochii tinerei generaţii - Şcoala 
Gimnazială "Gheorghe Munteanu", structură a 
Şcolii Gimnaziale nr. 18 Galaţi - activitate 

19 oct. 19 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1358.
Centenarul prin ochii tinerei generaţii - Colegiul 
Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru 
Moțoc”- activitate 

25 oct. 17 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1359.
Centenarul prin ochii tinerei generaţii - Școala 
Gimnazială „Grigore Moisil” – activitate 

31 oct. 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1360.
Toamna în literatura românească - Școala 
Gimnazială ”Grigore Moisil” – activitate 

31 oct. 24 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

1361.
Noutăți în domeniul IT – expoziție de documente 16.10.2018 42 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

1362.

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

3 – 28.10.2018 297 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

1363.
Expozitie de bază: hărți geografice  3-28.10.2018 396 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1364.

În liniștea nopții cărțile din bibliotecă prind 
viață! - expoziţie de documente de bibliotecă 
 
 

8-31.10.2018 
 

241 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1365.

Centenarul Marii Uniri – Scriitori combatanți 
în Primul Război Mondial 
Proiect cultural educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

51 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1366.
Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

48 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1367.
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” te invită la 
lectură! - Proiect de promovare a serviciilor de 

septembrie 2017 
- decembrie 

25 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

bibliotecă în rândul elevilor şi studenţilor 
navetişti, călătorilor 

2018  
 

Locații externe 

1368.

Donație de carte 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați a 
făcut în data de 17 octombrie 2018 o donație 
substanțială de carte către una dintre filialele 
„Urechia” din Republica Moldova. Delegația de 
bibliotecari, condusă de directorul instituției, 
Zanfir Ilie și formată din Florina Diaconeasa, șef 
serviciu Relații cu Publicul și Cătălina Șoltuz, 
responsabil Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, a 
transportat peste Prut 500 de cărți – pentru copii şi 
de beletristică, care au ajuns la Biblioteca Publică 
Raională „Andrei Ciurunga” din Cahul, unde au 
fost întâmpinați cu mult entuziasm de către 
directoarea instituției, Rodica Dermengi 
Loc de desfășurare: Cahul, Republica Moldova 
 

17.10.2018 4 Profesional 
 

- Manager 
Bibliotecari 

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

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale =  156 (51 manifestări, 
105 expoziții)  

Nr. total participanţi =  32.397 
Nr. vizite =  74.985 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna noiembrie 2018 
 

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 

1369.

Vizită la Bibliotecă - Biblioteca Județeană 
„V.A.Urechia” a primit vizita elevilor claselor a 
II-a de la Școala Gimnazială „Unirea” Braniștea, 
coordonați de prof. înv. primar Dicianu Mirela și 
prof. Morteci Diana-Elena  

01.11.2018 31 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1370.

CENTENARUL ROMÂNIEI MARI - viziune, 
cunoaștere și promovare a istoriei de acum 100 
de ani - Proiect educațional pentru copii 
Participă elevii Școlii Gimnaziale Nr. 43, Galați, 
coodonați de prof. Berlea Anișoara, Epure 
Cristina și Balmuș Clementina 

09.11.2018 98 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1371.

Te cinstim frumoasă Toamnă! - Biblioteca „V.A. 
Urechia” a primit vizita prichindeilor de la 
Grădinița nr. 11, structură a Școlii Gimnaziale, 
„Sfinții Împărați”, coordonați de doamna 
educatoare Lupu Georgeta 

15.11.2018 35 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1372.

Cenaclul „Destine Junior” - Invitații doamnei 
Vera CRĂCIUN au fost: Olimpia SAVA, 
Georgeta Oana MUSCĂ, Mircea Marcel PETCU 
și Carașca TĂNASE, scriitori, elevi, cadre 
didactice și alte persoane interesate de eveniment 

18.11.2018 107 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 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1373.
Vizită la Bibliotecă - Au participat elevii clasei I 
B, coordonați de prof. înv. primar Vicol Mioara 
Violeta de la Șc. Gim. nr. 25 

22.11.2018 32 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1374.

Vizită la Bibliotecă - Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” a fost vizitată de prichindeii de la 
Grădinița „Nanny”, coordonați de Director 
Gabriela Maroca 

22.11.2018 48 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1375.
Vizită la Bibliotecă - Au participat elevii clasei I-a 
A, coordonați de prof. înv. primar Viorca Neculai 
de la Școala Gimnazială nr. 26 

22.11.2018 27 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1376.

Vizită la Bibliotecă - Sediul central al Bibliotecii 
Județene „V.A. Urechia” a fost vizitat de elevii 
clasei a III-a ai Școlii Gimnaziale Nr. 3, Galați, 
coordonați de doamna prof. înv. primar Neagu 
Florentina 

23.11.2018 35 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1377.

Vizită la Bibliotecă - Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” Galați a fost gazda vizitei elevilor Școlii 
Gimnaziale nr. 2 „Constantin Ghe. Marinescu” 
Galați, însoţiţi de doamna profesor Diana 
Tocilianu  

29.11.2018 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1378.

Cartea – artă vizuală și literatură - expoziția de 
desene, intitulată realizată de membrii Clubului de 
pictură de la „Palatul Copiilor”, coordonator prof. 
Brumar Mihaela 
 

15.11 – 
7.12.2018 

507 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 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

1379.

Despre Centenar – Cu memmbrii Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor, Regina Maria 
 Întâlnire cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 
„Regina Maria” reprezentată de preşedintele 
asociaţiei, col.(r) Valerian Paraschivan şi de 
membrii: comandor (r) Asofronie Constantin şi 
căpitan (r) Samoilă Constantin. La această 
întâlnire au avut loc discuţii libere despre 
Centenarul Marii Uniri 

07.11.2018 107 
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

1380.

Vizită la Bibliotecă 
 Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” a primit 
vizita elevilor claselor a XI-a de la Colegiul 
Național Al. Ioan Cuza din Galați, coordonați de 
prof. Iancu Monica Ioana. Vizita a avut ca scop 
consultarea și împrumutul de documente cu 
privire la stațiunile balneoclimaterice din 
România. Elevii au vizitat Secțiile de Împrumut la 
Domiciliu, Sala de Lectură și Multimedia, au 
primit informații despre înscrierile la bibliotecă, 
activitatea de voluntariat și serviciile de care pot 
beneficia în bibliotecă 

29.11.2018 39 
 

Educaţie  Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

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

1381.

Despre Centenar - Expoziţie realizată în vitrinele 
de la parterul bibliotecii din documentele 
Compartimentului Împrumut la domiciliu pentru 
Adulţi 

01-30.11.2018   1544  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1382.
Andre Malraux- Expoziţie realizată la panoul de 
personalităţi din documentele secției 

03-07.11.2018   685  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

1383.
Bibliotecari celebri- Expoziţie realizată la panoul 
de personalităţi din documentele  secției 

07-15.11.2018 565  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

1384.

Galaţiul în colecţiile bibliotecii- Expoziţie 
realizată la panoul de personalităţi din 
documentele Compartimentului Împrumut la 
domiciliu pentru Adulţi 

16-30.11.2018 775  
 

Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

1385.

Piotr Ilici Ceaikovski și fascinația muzicii pentru 
balet - 125 de ani de la moartea compozitorului - 
Expoziție de documente multimedia, organizată   
la mezanin 

1-18.11.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

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 

1386.

Marea Neagră și bogățiile sale – Ziua 
Internațională a Mării Negre – expoziție de 
documente din colecțiile Bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

01-04.11.2018 203 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 

1387.

Personalități gălățene aniversate în luna 
noiembrie: Lascăr Catargiu, președinte al 
Consiliului de Miniștri, pârcălab al ținutului 
Covurlui – 195 de ani de la naștere (1 nov. 1823 
– 30 mart. 1899),  expoziție de documente      din 
colecțiile bibliotecii, organizată în sala de lectură 
„Mihai Eminescu” 

01-04.11.2018 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1388.

Aspecte din activitatea jurnalistică a lui V.A. 
Urechia, expoziție de periodice din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

05-12.11.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1389.

Ecourile Actului de dar în presa vremii – 129 de 
ani de la înființarea Bibliotecii lui V.A. Urechia – 
Expoziție de documente din colecțiile        
Bibliotecii, organizată în foaierul sălilor de lectură 

05-12.11.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1390.

Nerva Hodoș, fondatorul școlii de 
biblioteconomie din România – 105 ani de la 
moarte, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

13-19.11.2018 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

1391.

Personalități gălățene aniversate în luna 
noiembrie: Dorothea (Lola) Schmierer-Roth – 
125 de ani de la naștere (16 nov. 1893 – 3 apr. 
1981), expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în  foaierul sălilor de 
lectură 

13-19.11.2018 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 
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1392.

Dumitru Stăniloae, teolog român, membru titular 
al Academiei Române – 115 ani de la naștere, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în  foaierul sălilor de lectură 

13-19.11.2018 205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1393.

Personalități gălățene aniversate în luna 
noiembrie: Constantin Calmuschi, profesor, 
publicist și animator al vieții culturale gălățene – 
150 de ani de la naștere, expoziție de documente 
din colecțiile bibliotecii, organizată în sala de      
lectură „Mihai Eminescu” 

20-26.11.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1394.

Franz Schubert, compozitor austriac – 190 de ani 
de la moarte (31 ian. 1797 – 19 nov. 1828), 
expoziție de documente din colecțiile multimedia, 
organizată în  foaierul sălilor de lectură 

19-26.11.2018 195 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1395.

Temistocle Popa, compozitor de muzică ușoară, 
jazz, de film sau simfonică – 5 ani de la moarte” 
(n. 26 iun. 1921, Galați – 26 noi. 2015, 
București), expoziție de documente din colecțiile 
multimedia, organizată în  foaierul sălilor de 
lectură 

19-26.11.2018 205 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 

1396.

Puritate şi simplitate în fiecare notă din 
compozițiile lui Rossini și Monteverdi - Gioachino 
Rossini (150 de ani de la moartea) și Claudio 
Monteverdi  (375 de ani de la moartea), Expoziție 
de documente multimedia, organizată la mezanin 
 

19-30.11.2018 197 Educaţie, 
cultură 
 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1397.
Personalitatea săptămânii – Demi Moore 
(11.11.1962) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare 

01-07.11.2018 103 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

1398.

Personalitatea săptămânii - Rock Hudson 
(17.11.1925 - 02.10.1985) – actor  – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

12-18.11.2018 97 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1399.
Personalitatea săptămânii – Emir Kusturica 
(24.11.1954) – regizor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

19-25.11.2018 95 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1400.
Personalitatea săptămânii –  Elisha Cuthbert 
(30.11.1982) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

26.11-
02.12.2018 

105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1401.
Personalitatea săptămânii – Ben Foster 
(29.10.1980) - actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

29.10-
04.11.2018 

105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1402.

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

01.11.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

1403.

Salonul Literar „Axis Libri” 
Lansarea volumelor: „Epigramei, cu toată 
dragostea”, autor Vasile MANOLE; „Cine a golit 
Prutul de pește”, autor Katia NANU și 
„Fermecate obiceiuri”, autor Năstase MARIN 

01.11.2018 114 Educație, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1404.

Colocviul Constructorilor de Nave 
Biblioteca „V.A. Urechia”, Asociația ANCONAV 
Galați și Asociația Generală a Inginerilor Români, 
Filiala Galați (AGIR)  Au organizat cea de-a 70-a 
întâlnire a specialiștilor din industria navală 
română, desfășurată lunar, în cadrul Colocviilor 
Constructorilor de Nave 

02.11.2018 73 Educație, 
cultură, 
inginerie 
navală 

Peste 20 
ani 

Ingineri, 
profesori, 
studenți 

Idem 

1405.

Deschiderea oficială a manifestărilor dedicate 
„Zilelor Bibliotecii Județene «V.A. Urechia» - 
128 de ani de existență”  

05.11.2018 122 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Autorități 
locale, instituții 
de cultură; 
bibliotecari din 
BVAU și din 
bibliotecile 
publice din 
județ și din țară 

idem 

1406.

Dezbatere internă cu două teme principale: a) 
problema inventarului și a gestionării bunurilor 
din BVAU, îndeosebi a principalului tezaur/ 
avuție: cărțile; b) precizări legislative în problema 
prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu 
modificările și completările ulterioare. Invitați 
speciali: dl. Lucean Mihalcea, conf. univ. dr., 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi și dl. 
Teodor Niță, manager Teatrul Muzical de Operă 
și Operetă „Nae Leonard” Galați 

05.11.2018 114 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Peste 35 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 
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Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 
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Socio- 

profesionale 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1407.

Întrunirea profesională cu tema 
BIBLIOTECILE - UNIRE, SOLIDARITATE, 
PATRIMONIU PENTRU DEZVOLTAREA 
CULTURALĂ A COMUNITĂȚII, organizată de 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” împreună cu 
Filiala Galați a Asociației Bibliotecarilor din 
România (ABR) cu ocazia derulării Zilelor 
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” – 128 de ani 
de existență. Invitat de onoare: dl prof. univ. dr. 
emerit Mircea Regneală. 

08.11.2018 103 Profesional Peste 25 
ani 

Bibliotecari din 
biblioteci 
publice, școlare 
și universitare 
din județul 
Galați 

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

1408.

Salonul Literar „Axis Libri” 
Lansarea volumelor: „Alexandru Lascarov-
Moldovanu: Dialoguri ziditoare de suflet” și 
„Berești de Covurlui: Minipopas în Țara de Jos a 
Moldovei”, traducător Livia CIUPERCĂ; 
„Culorile speranței sunt iubirea: Poezia vieții”, 
autor Carmen TĂNASE; „Buze-n templul 
dimineții”, autor Sebastian GOLOMOZ; „Despre 
zboruri căzând”, autor Luminița POTÎRNICHE 

08.11.2018 107 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1409.

Omagiu fondatorului Vasile Alexandrescu 
Urechia 
La bustul cărturarului, istoricului și 
academicianului Vasile Alexandrescu Urechia 
(din curtea Bibliotecii) a avut loc o evocare a 
personalității și operei sale 

11.11.2018 165 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Autorități 
locale, scriitori, 
directori de 
instituții de 
cultură, elevi, 
studenți, cadre 
didactice, 
bibliotecari 

idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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-panţi 

Domeniul Vârsta 
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profesionale 
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în mass-media și 
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1410.

Conferinţele practice BookLand Evolution, la 
care au fost invitaţi, gratuit, liceenii gălăţeni. 
BookLand Evolution îşi propune să aducă în faţa 
tinerilor personalităţi marcante, care prin 
discursurile lor motivaţionale, să inspire 
performanţă şi să schimbe mentalitatea cu privire 
la beneficiile lecturii 

12.11.2018 109 Educație, 
cultură 

15-25 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1411.

Delegație scoțiană în vizită la Bibliotecă 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați a 
primit vizita domnului Alan Cumming, istoric din 
Scoția, însoțit de un cameraman, și a 
vicepreședintelui Asociației 
Gallipoli@Dardanelles International, dnul E. 
Haldun Solmazturk, analist și comentator în 
domeniul politicii și securității internaționale și a 
dnei dna lt. col (r) Cornelia Prioteasa, 
coordonatoarea proiectului „Femei în uniformă pe 
Frontul din Doborogea în timpul Marelui Război 
– Spitalele Femeilor Scoțiene, inițiat în onoarea 
Dr. Elsie Inglis și a grupului infirmierelor 
voluntare scoțiene care au activat pe frontul din 
Dobrogea, în Primul Război Mondial 

12.11.2018 5 Educație, 
cultură 

Peste 35 
ani 

  

1412.
Conferinţele practice BookLand Evolution, la 
care au fost invitaţi, gratuit, liceenii gălăţeni 

13.11.2018 112 Educație, 
cultură 

15-25 ani Elevi, profesori, 
vizitatori 

idem 

1413.
Conferinţele practice BookLand Evolution, la 
care au fost invitaţi, gratuit, liceenii gălăţeni 

14.11.2018 107 Educație, 
cultură 

15-25 ani Elevi, profesori, 
vizitatori 

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 

1414.
Salonul Literar „Axis Libri” 
Lansarea romanului „Partida de vânătoare”, autor 
Stelian TĂNASE  

15.11.2018 114 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1415.
Vizită și vizionare colectivă - elevii clasei I B, 
coordonați de prof. înv. primar Vicol Mioara 
Violeta de la Șc. Gim. nr. 25 

22.11.2018 32 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

idem 

1416.
Vizită și vizionare colectivă - prichindeii de la 
Grădinița „Nanny”, coordonați de Director 
Gabriela Maroca 

22.11.2018 48 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

idem 

1417.
Vizită și vizionare colectivă - elevii clasei I-a A, 
coordonați de prof. înv. primar Viorca Neculai de 
la Școala Gimnazială nr. 26 

22.11.2018 27 Educație, 
cultură 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

idem 

1418.

Salonul Literar „Axis Libri” 
Lansarea volumelor: „Casa din întuneric”, autor 
Aura CHRISTI; „Basarabia eminesciană”, autor 
Theodor CODREANU și „Geografie și conștiință 
națională”, autor Mircea PLATON 

22.11.2018 114 Educație, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

idem 

1419.
Vizită și vizionare colectivă - elevii Școlii Gimn. 
nr. 2 „Constantin Ghe. Marinescu” Galați, însoţiţi 
de doamna profesor Diana Tocilianu  

29.11.2018 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

Secția Colecții Speciale 

1420.
Galațiul la începutul secolului al XX-lea: 
Expoziție de cărți poștale ilustrate 

01-29.11.2018 664 Educaţie 
culturală 

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

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

1421.

BiblioȘcoala Părinților : Relația părinte – copil 
în scopul unei educații moderne - atelier pentru 
părinți. Coordonator prof. Aurelia Grosu 

02.11.2018 25 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

1422.
Vizită în lumea povețtilor – elevii clasei I de la 
Școala Gimnazială „Maria Grecu” din localitatea 
Odaia Manolache, coordonați de prof. Gina Iorga 

02.11.2018 28 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1423.
Mihail Sadoveanu – expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii.  

06–15.12.2018 181 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1424.
Katia Nanu la ceas aniversar - expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii. 

07–15.11.2018 179 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1425.

Unirea în poezia românească - moment artistic. 
Participă elevii Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” 
din localitatea I.C. Brătianu, județul Tulcea, prof. 
coordonator Iuliana Vasilescu 

07.11.2018 34 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1426.

Toamna în școala mea - oră de abilități practice. 
Participă elevii clasei a I-a B de la Școala 
Gimnazială nr. 2 Galați, prof. coordonator 
Adriana Cristea 

09.11.2018 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1427.

Biblioteca – lăcaș de cultură. Lansarea 
proiectului Clubul de lectură „COOLTURĂ”. 
Participă elevi de la Liceul Teoretic Dunărea, 
prof. Lucica Moțoc, Nicoleta Ichim, Paula 
Chiroșcă și bibliotecar Lica Ariton. 

15.11.2018 37 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1428.
Înger, îngerașul meu - Lucrări realizate de elevii 
clasei a III-a C de la Şcoala Gimnazială ,,Mihail 
Sadoveanu''.Prof. coord. Rodica Toader 

20-30.11.2018 178 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1429.

Micul prinț în imagini - Colaje, afişe, citate şi 
semne de carte, realizate de elevii clasei a VIII-a 
de la Liceul Teoretic ,,Dunărea'', în cadrul 
activităţii ,,Le voyage du Petit Prince''.Coord: 
Prof. Paula Chiroşcă Bibliotecar Lica Ariton 

20-30.11.2018 214 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1430.

Călătoria Micului Prinț – atelier de lectură. Au 
participat elevii clasei a VIII-a, de la Liceul 
Teoretic ,,Dunărea'', coordonaţi de prof. Paula 
Chiroşcă şi bibliotecar Lica Ariton 

20.11.2018 38 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1431.

Club de lectură: Băiatul cu pijamale în dungi – 
atelier de lectură. Au participat elevii clasei a VII-
a de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, prof. 
Ștefania Sandu și bibliotecar Gina Mocanu 

22.11.2018 38 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1432.

Sfânt fior de grai străbun – oră de lectură cu 
elevi clasei a VII-a de la Liceul Teoretic „Emil 
Racoviță”, prof. Ștefania Sandu și bibliotecar 
Gina Mocanu 

26.11.2018 44 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1433.

România, țara mea frumoasă – expoziție cu 
lucrări realizate de Grupa Buburuzelor, de la 
Grădinița ,,Sfântul Stelian", îndrumați de 
doamnele ed. Verginica Udreș si Cristina Patriche 

26-30.11.2018 225 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1434.

Românie, plai cu flori – oră de informare și 
desen cu grupa Buburuzelor, de la Grădinița 
,,Sfântul Stelian", îndrumați de doamnele ed. 
Verginica Udreș și Cristina Patriche 

26.11.2018 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1435.

Clubul BiblioAstronom – oră de astronomie cu 
elevii clasei a III-a, de la Şcoala Gimnazială 
,,Constantin Gheorghe Marinescu'', îndrumaţi de 
doamnele prof. Luminiţa Bujor şi Rodica Toader. 

28.11.2018 37 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1436.

Centenarul prin ochii copiilor – atelier de 
creație. Au participat elevii clasei a III-a de la 
Școala Gimnazială „C-tin Gh. Marinesu”, prof. 
Luminiţa Bujor şi Rodica Toader 

28.11.2018 37 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1437.

100 pentru România - Expoziţie realizată de 
elevii clasei a III-a, de la Şcoala Gimnazială 
,,Constantin Gheorghe Marinescu'', îndrumaţi de 
doamnele prof. Luminiţa Bujor şi Rodica Toader. 

28.11 – 10.12 205 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1438.

Mesaje pentru România - Expoziție realizată de 
elevii clasei a II-a D, de la Școala Gimnazială 
,,Ștefan cel Mare", îndrumați de doamna prof. 
Mihaela Boșneaga. 

28.11 – 10.12 215 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1439.

Mândru că sunt român - Lucrări realizate de 
prichindeii clasei I, de la Școala Gimnazială 
,,Constantin Gheorghe Marinescu", îndrumați de 
doamna prof. Adriana Cristea 

28.11-10.12 215 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1440.

Suflet de român - Lucrări realizate de elevii 
clasei I, de la Școala Gimnazială ,,Constantin 
Gheorghe Marinescu", îndrumați de doamnele 
prof. Adriana Cristea și Mariana Roșca. 

28.11 – 10.11 195 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1441.
Filmele lunii noiembrie – expoziție cu DVD-uri. 15.11 – 30.11 209 Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

1442.

Sfântul Apostol Andrei și România Mare” - 
expoziție cu lucrări realizate de elevii claselor I-
IV de la Școala Gimnazială nr. 2, prof. Rodica 
Toader. 

26.11-10.12 195 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1443.

Liviu Rebreanu – oră de lectură. Au participat 
Au participat elevii clasei a VII-a de la Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță”, prof. Ștefania Sandu și 
bibliotecar Gina Mocanu  

27.11.2018 32 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”  

1444.

Lascăr Catargiu (n. 1 noiembrie 1823 - d. 11 
aprilie 1899) om politic român: 195 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

01-04.11.2018 203 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 

1445.

Stephen Crane (n. 1 noiembrie 1871 - d. 5 iunie 
1900) prozator american: 147 de ani de la naștere 
- expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1446.
Henri Troyat (n. 1 noiembrie 1911 - d. 2 martie 
2007) romancier francez: 107 ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1447.
Ștefan Pascu (n. 14 mai 1914 - d. 2 noiembrie 
1998) istoric român: 20 de ani de la moarte 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1448.
Anton Pann (n.1796-1798 - d. 2 noiembrie 1854) 
folclorist român: 164 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Vizitatori Idem 

1449.
George Bernard Shaw (n. 26 iulie 1856 - d. 2 
noiembrie 1950) scriitor irlandez: 68 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1450.
André Malraux (n. 3 noiembrie 1901- d. 23 
noiembrie 1976) scriitor francez: 117 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1451.
Dan Berindei (n. 3 noiembrie 1923) istoric 
român: 95 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1452.
Paul Cornea (n. 3 noiembrie 1923 - d. 7 
octombrie 2018) istoric român: 95 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1453.
Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880 - d. 19 
octombrie 1961) scriitor român: 138 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

05-11.11.2018 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1454.
John Fowles (n. 31 martie 1926 - d. 5 noiembrie 
2005) romancier și eseist englez: 13 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1455.
Adrian Păunescu (n. 20 iulie 1943 - d. 5 
noiembrie 2010) poet român: 8 ani de la moarte 
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1456.
Alexandru Piru (n. 22 august 1917- d. 1993) critic 
și istoric literar român: 25 de ani de la moarte - 
expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1457.
Piotr Ilici Ceaikovski (n. 25 aprilie/7 mai 1840 - 
d. 25 octombrie/6 noiembrie 1893) compozitor 
rus: 125 de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1458.
Michael Cunningham (n. 6 noiembrie 1952) 
scriitor american: 66 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1459.
Petre Sălcudeanu (n. 8 septembrie 1930 - d. 6 
noiembrie 2005) scriitor român: 13 ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1460.
Ion Cantacuzino (n. 7 noiembrie 1908, București - 
d. 27 august 1975) critic literar român: 110 ani de 
la naștere - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1461.
Albert Camus (n. 7 noiembrie 1913 - d. 4 ianuarie 
1960) romancier francez: 105 ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1462.
Mihai Șora (n. 7 noiembrie 1916) filosof și eseist 
român: 102 ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1463.
Marie Curie (n. 7 noiembrie 1867 - d. 4 iulie 
1934) savantă poloneză: 151 de ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1464.
Margaret Mitchell (n. 8 noiembrie 1900 - d. 16 
august 1949) scriitoare americană: 118 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1465.
Peter Ulrich Weiss (n. 8 noiembrie 1916 - d. 10 
mai 1982) scriitor german: 102 ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1466.
Dumitru Micu (n. 8 noiembrie 1928 - d. 17 iunie 
2018) istoric și critic literar român: 90 de ani de 
la naștere -  expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1467.
Toamna în culori -  Grădinița cu PP ”Arlechino” 
expoziție de lucrări artistice 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1468.
Toamna prin ochii copiilor - Grădinița nr. 56 
expoziție de lucrări artistice 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1469.
Ivan Sergheevici Turgheniev (n. 09 noiembrie 
1818 - d. 22 august 1883) romancier și dramaturg 
rus: 200 de ani de la naștere 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1470.
Michael Ende (n. 12 noiembrie 1929 - d. 28 
august 1995) scriitor german: 89 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

12-18.11.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1471.
Gheorghe Asachi (n. 1/12 martie 1788 - d. 12 
noiembrie 1869) poet și dramaturg român: 149 de 
ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1472.
Toamna la grădiniță - Grădinița cu P.P. ”Otilia 
Cazimir” - expoziție de lucrări artistice 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1473.
Robert Louis Stevenson (n. 13 noiembrie 1850 - d. 
3 decembrie 1894) poet și romancier scoțian: 168 
de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1474.
Christian Tămaș (n. 13 noiembrie 1964) scriitor și 
filosof român: 54 de ani de la naștere - expoziție 
de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1475.
Oscar-Claude Monet (n. 14 noiembrie 1840) – d. 
5 decembrie 1926) pictor impresionist francez: 
178 de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1476.
Wilhelm Friedrich Hegel (n. 27 august 1770 - d. 
14 noiembrie 1831) filozof german: 187 de ani de 
la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1477.
Constantin Chiriță (n. 12 martie 1925- d. 14 
noiembrie 1991) prozator român: 27 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

236 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1478.
Ziua Internațională a Filozofiei - expoziție de 
carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1479.
Emil Racoviță (n. 10 august 1868 - d. 17 
noiembrie 1947) savant român: 150 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1480.
Vasile Conta (n. 15 noiembrie 1845 - d. 21 aprilie 
1882) filozof și scriitor român: 173 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1481.
Henryk Sienkiewicz (n. 5 mai 1846 - d. 15 
noiembrie, 1916) romancier și nuvelist polonez: 
102 ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1482.
Horia Hulubei (n. 15 noiembrie 1896 - d. 22 
noiembrie 1972) fizician român: 122 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1483.
Andrei Mureșanu (n. 16 noiembrie 1816 - d. 12 
octombrie 1863) poet român: 202 ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1484.
José Saramago (n. 16 noiembrie 1922 - d. 18 
iunie 2010) scriitor portughez: 96 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1485.
William Gilbert (n. 18 noiembrie 1836 - d. 29 mai 
1911) poet englez: 182 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1486.
Margaret Eleanor Atwood (n. 18 noiembrie 1939, 
Ottawa) scriitoare canadiană: 79 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1487.
Marcel Proust (10 iulie 1871 – 18 noiembrie 
1922) romancier, eseist și critic francez: 96 de ani 
de la moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1488.
Radu Tudoran (n. 8 martie 1910 - d. 18 noiembrie 
1992) prozator român: 26 de ani de la moarte 
expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1489.
Monica Lovinescu (n. 19 noiembrie 1923 – d. 20 
aprilie 2008) critic literar și eseist român: 95 de 
ani de la naștere - expoziţie de carte 

19-25.11.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1490.
Selma Lagerlöf (n. 20 noiembrie 1858 - d. 16 
martie 1940) scriitoare suedeză: 160 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1491.
Dinu Pillat (n. 19 noiembrie 1921 - d. 6 
decembrie 1975) scriitor, critic și istoric literar 
român: 97 de ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1492.
Lev Tolstoi (n. 28 august/9 septembrie 1828 - d. 
7/20 noiembrie 1910) scriitor rus: 108 ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1493.
William Trevor (n. 24 mai 1928 - d. 20 noiembrie 
2016) scriitor irlandez: 2 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1494.
Voltaire (n. 21 noiembrie 1694 - d. 30 mai 1778) 
scriitor și filosof al Iluminismului francez: 324 de 
ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1495.
Petre Ispirescu (n. ianuarie 1830 - d. 21 noiembrie 
1887) folclorist și scriitor român: 131 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1496.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Școala 
Gimnazială "Dimitrie Luchian" Piscu - expoziţie 
de lucrări 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1497.
 Vasile Alexandrescu Urechia (n. 15 februarie 
1834 - d. 22 noiembrie 1901) istoric și scriitor 
român: 117 ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1498.
George Eliot (n. 22 noiembrie 1819 - d. 22 
decembrie 1880) romancieră engleză: 199 de ani 
de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1499.
Jack London (n. 12 ianuarie 1876 - d. 22 
noiembrie 1916) scriitor și jurnalist american: 102 
ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1500.
C. S. Lewis (n. 29 noiembrie 1898 - d. 22 
noiembrie 1963) scriitor irlandez: 55 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1501.
Aldous Leonard Huxley (n. 26 iulie 1894 - d. 22 
noiembrie 1963) scriitor britanic: 55 de ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1502.
 André Gide (n. 22 noiembrie 1869 - d. 19 
februarie 1951) scriitor, umanist și eseist francez: 
149 de ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1503.
André Malraux (n. 3 noiembrie 1901 - d. 23 
noiembrie 1976) scriitor francez: 42 de la moarte 
expoziţie de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1504.
Carlo Collodi (n. 24 noiembrie 1826 - d. 26 
octombrie 1890) scriitor italian: 192 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1505.
Alexandru A. Macedonski (n. 14 martie 1854 - d. 
24 noiembrie 1920) poet, prozator și dramaturg 
român: 98 de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1506.
Ion I.C. Brătianu (n. 20 august 1864 - d. 24 
noiembrie 1927) om politic român: 91 de ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

24-30.11.2018 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1507.
Grigore Alexandrescu (n. 22 februarie 1810 - d. 
25 noiembrie 1885) poet și fabulist român: 133 de 
ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1508.

Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 1886 - d. 25 
noiembrie 1972) inginer român, pionier al 
aviației: 46 de ani de la moarte - expoziţie de 
carte 

 
Idem 

199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1509.
Eugen Ionescu (n. 26 noiembrie 1909 - d. 28 
martie 1994) scriitor de limbă franceză: 109 ani 
de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 
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1510.
 Victor Eftimiu (n. 24 ianuarie 1889 - d. 27 
noiembrie 1972) dramaturg, eseist, și povestitor 
român: 46 de ani de la moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1511.
Nicolae Iorga (n. 5 iunie 1871– d. 27 noiembrie 
1940) istoric și critic literar român: 78 de ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1512.
Nicolae Manolescu (n. 27 noiembrie 1939) critic 
român: 79 de ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1513.
Nina Cassani (n. 27 noiembrie 1924 - d. 15 aprilie 
2014) poetă și eseistă română: 94 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1514.
Liviu Rebreanu (n. 27 noiembrie 1885 - d. 1 
septembrie 1944) prozator și dramaturg român: 
133 de ani de la naștere - expoziţie de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1515.
Vasile Voiculescu (n. 27 noiembrie 1884 - d. 26 
aprilie 1963) scriitor român: 134 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1516.
Aron Pumnul (n. 27 noiembrie 1818 - d. 12 
ianuarie 1866) cărturar român: 200 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1517.
Martha Bibescu (n. 28 ianuarie 1889 - d. 28 
noiembrie 1973) scriitoare română: 45 de ani de 
la moarte - expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

241 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1518.
Eremia-Teofil Grigorescu (n. 28 noiembrie 1863 - 
d. 19 iulie 1919) general român: 155 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1519.
Jean Bart(n. 28 noiembrie 1874 - d. 12 mai 1933) 
scriitor român: 144 de ani de la naștere - 
expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1520.
Centenarul prin ochii tinerei generaţii: Şcoala 
Gimnazială "Ludovic Cosma" - expoziție de 
lucrări 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1521.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Școala 
Gimnazială nr. 1 Șendreni - expoziție de lucrări 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1522.
La mulți ani, România: Școala Gimnaziale 
„Grigore Moisil” - expoziție de lucrări 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1523.
Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României -  
expoziţie de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1524.
Nicolae D. Cocea (n. 29 noiembrie 1880 - d. 1 
februarie 1949) scriitor român: 138 de ani de la 
naștere - expoziţie de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1525.

Nicolae Bălcescu (n. 29 iunie 1819– d. 29 
noiembrie 1852) istoric, scriitor și revoluționar 
român: 166 de ani de la moarte - expoziţie de 
carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1526.
Titus Popovici (n. 16 mai 1930 - d. 29 noiembrie 
1994) scriitor român: 24 de ani de la moarte -  
expoziţie de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1527.
Mark Twain (n. 30 noiembrie 1835 - d. 21 aprilie 
1910) scriitor american: 183 de ani de la naștere -  
expoziţie de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1528.
Oscar Wilde (n. 16 octombrie 1854 - d. 30 
noiembrie 1900) scriitor irlandez: 118 ani de la 
moarte - expoziţie de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1529.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” - activitate 

07.11.2018 29 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1530.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Liceul 
Tehnologic „Radu Negru” - activitate 

12.11.2018 31 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1531.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Colegiu 
Tehnic „Aurel Vlaicu” - activitate 

13.11.2018 37 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1532.

Proiect educațional „Implinirea unui vis: 
România Mare” : Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Munteanu", structură a Şcolii Gimnaziale nr. 18 
Galaţi - activitate 

15.11.2018 43 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1533.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Școala 
Gimnazială nr. 33 - activitate 

16.11.2018 42 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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1534.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Școala 
Gimnazială nr. 1 Rediu - activitate 

20.11.2018 19 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1535.
Centenarul prin ochii tinerei generații: Colegiul 
Tehnic „Paul Dimo” - activitate 
 

20.11.2018 29 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1536.
Vizită în universul cărților: Școala Gimnaziala 
,,Dimitrie Luchian” comuna Piscu, județul Galați. 
vizită 

22.11.2018 21 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1537.
Mihail Sadoveanu – medalion literar: Colegiul 
Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru 
Moțoc” - activitate 

26.11.2018 39 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1538.
Simfonia Toamnei - Școala Gimnazială „Grigore 
Moisil” - Activitate  

28.11.2018 
 

42 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1539.
În lumea minunată a cărților: Școala Gimnazială 
„Mihai Viteazul” - activitate 

29.11.2018 18 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1540.
Proiect „Centenarul prin ochii tinerei generaţii”: 
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” - activitate 

29.11.2018 32 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile  

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

1541.
Noutăți în domeniul IT – expoziție de documente 16.11.2018 31 Educaţie, 

cultură 
Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

1542.

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

1 – 29.11.2018 297 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

1543.
Expozitie de bază: hărți geografice  3-28.11.2018 396 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1544.
Scriitori români participanți la Primul Război 
Mondial - expoziţie de documente de bibliotecă 
 

1-29.11.2018 
 

241 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1545.

Centenarul Marii Uniri – Scriitori combatanți 
în Primul Război Mondial  
Proiect cultural educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 
 

Septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

115 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1546.

Universul cunoașterii în lecturile copilăriei 
Proiect cultural educativ în parteneriat cu 
Colegiul Național „Al. I. Cuza” 
 

Septembrie 2017 
– decembrie 

2018 

78 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1547.

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 
- decembrie 

2018 

251 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
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Filiala nr. 5 „Hortensia Papadat-Bengescu” 

1548.
Inaugurarea Filialei nr.5 „Hortensia Papadat-
Bengescu”- Bibliotecă municipală 

09.11.2018 324 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

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

1549.
Hortensia Papadat-Bengescu -Tulburătoare 
incursiune în sufletul și spiritul omenesc – 
expoziție de carte 

permanentă 402 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

Idem 

1550.
Marea Unire – expoziție de carte 09.11–31.12.          

2018 
398 Educaţie, 

cultură 
7-60 ani Toate 

categoriile 
profesionale 

Idem 

 
Locații externe 

1551.

Diseminarea informațiilor și a exemplelor de 
bune pracțici  
O delegație a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” 
Galați, s-a deplasat la Biblioteca Județeană „Ioan 
N. Roman” Constanța pentru a participa la 
diseminarea informațiilor și a exemplelor de bune 
pracțici, activități ce au avut loc cu prilejul 
încheierii proiectului AFCN cu titlul: „Digitizarea 
patrimoniului, resursă a prezentului pentru viitor”, 
câstigat de colegii noștri constănțeni. 
Loc de desfășurare: Constanța 
 

1-3.11.2018 2 Profesional 
 

- Bibliotecari Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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1552.

1918-2018 – România la Centenar 
Biblioteca „V.A. Urechia” a organizat, în holul 
central al Cercului Militar din Galați (Casa 
Armatei), expoziția cu titlul: „1918-2018 – 
România la Centenar”. Expoziția s-a înscris în 
programul manifestărilor organizate de Asociația 
Națională Cultul Eroilor, Filiala Galați, cu ocazia 
Simpozionului cu tema ”Marea Unire a 
Românilor – 1 decembrie 1918”. Au fost expuse 
cărți, periodice și fotografii dedicate acestui 
eveniment 
Loc de desfășurare: în holul central al Cercului 
Militar din Galați (Casa Armatei) 

23.11.2018 204 Educație, 
cultură, 
istorie 

14 – 65 
ani 

Elevi, profesori, 
bibliotecari, 
militari activi si 
in rezerva 

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

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale =  184 (70 manifestări, 
114 expoziții)  

Nr. total participanţi =  32.292 
Nr. vizite =  64.234 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna decembrie 2018 
 

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 

1553.

CENTENARUL ROMÂNIEI MARI - 
încheierea proiectului educațional  
- lansarea volumului „Generalul Eremia 
Grigorescu - un cutezător al Marii Uniri”, autor 
Flori-Rodica Tighici-Iacomi 
- momente artistice susținute de elevii Liceului 
„Eremia Grigorescu” de la Tg. Bujor și elevii 
Școlii Gimnaziale Nr. 28, Galați 
- evaluarea proiectului și premierea 
colaboratorilor 

10.12.2018 127 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

1554.

Tradiţii la români – expoziţie măşti, desene și 
felicitări realizate de preșcolarii și elevii 
instituțiilor de învățământ din Galați și județul 
Galați 

15.12.2018 – 
10.01.2019 

496 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici 

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

 
Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

1555.

Vizită la Bibliotecă 
 Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” a primit 
vizita elevilor claselor a XI-a de la Colegiul 
Național Al. Ioan Cuza din Galați, coordonați de 
prof. Iancu Monica Ioana  
 

20.12.2018 16 
 

Educaţie  Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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în mass-media și 
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1556.

Ziua Voluntarului - Expoziţie realizată în 
vitrinele de la parterul bibliotecii din documentele 
Compartimentului Împrumut la domiciliu pentru 
Adulţi 

05-12.12.2018   962  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi,  
vizitatori 

Pagina web:bvau.ro, 
facebook 

1557.

Destinaţii de vacanță- Expoziţie realizată la 
panoul de personalităţi din documentele 
Compartimentului Împrumut la domiciliu pentru 
Adulţi 

12-21.12.2018   625 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

1558.

Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun- Expoziţie 
realizată la panoul de personalităţi din 
documentele Compartimentului Împrumut la 
domiciliu pentru Adulţi 

21-31.12.2018 365 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, vizitatori 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

1559.

1 Decembrie - Istoria, cea mai frumoasă poveste 
a unui neam – Expoziție ce va cuprinde filme 
istorice românești din colecțiile multimedia, 
organizată   la mezanin 

1-31.12.2018 197 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

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 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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Socio- 
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Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

1560.

România la Centenar - Literatura anilor Primului 
Război Mondial 1916 – 1918 – cărți apărute în 
perioada Primului Război Mondial – expoziție de 
documente din colecțiile Bibliotecii, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

27.11-
09.12.2018 

203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1561.

Icoană și tablou religios – simbol al credinței și 
imaginii sacre a lui Dumnezeu - expoziție de 
icoane pictate pe lemn, din colecția personală ing. 
Radu Moțoc, organizată în sala de lectură „Mihai 
Eminescu” 

27.11-
09.12.2018 

197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1562.

Nae Leonard, personalitate de seamă a teatrului 
liric românesc – 90 de ani de la moarte, expoziție 
de documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în sala de lectură „Mihai Eminescu” 

17.12.2018-
04.01.2019 

199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

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

1563.

Spiritul sărbătorilor de iarnă în colindele 
românilor, expoziție de documente din colecțiile 
bibliotecii, organizată în  foaierul sălilor de 
lectură 

17.12.2018-
04.01.2019 

198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

 idem 

1564.
Personalitatea săptămânii – Kim Basinger 
(08.12.1953) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare 

03-09.12.2018 103 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina web: 
www.bvau.ro 

1565.

Personalitatea săptămânii - Radu Beligan 
(14.12.1925 - 20.07.2016) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

10-16.12.2018 97 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 
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1566.
Personalitatea săptămânii – Emir Kusturica 
(24.11.1954) – regizor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

19-25.11.2018 95 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1567.
Personalitatea săptămânii –  Rachel Griffiths 
(18.12.1968) – actriță – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

17-23.12.2018 105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1568.
Personalitatea săptămânii – Mircea Diaconu 
(24.12.1949) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

24-31.12.2018 105 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 idem 

1569.

Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație 

03.12.2018     40 Profesional - Membrii CA 
din BVAU, șefi 
de servicii și 
secții 

Idem 

1570.
Consiliul științific al Bibliotecii Județene „V.A. 
Urechia” Galați 

18.12.2018 11 Educație, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Membrii 
consiliului 
științific 

Idem 

Secția Colecții Speciale 

1571.

Personalități care au contribuit la înfăptuirea 
Marii Uniri: Portrete și documente istorice, 
expoziție compusă din reproduceri după portrete 
și documente reprezentative pentru excepționalul 
eveniment al unirii tuturor provinciilor românești, 
proces istoric încununat la 1 decembrie 1918, la 
Alba Iulia 
 

29.11.2018 – 
02.01.2019 

664 Educaţie 
culturală 

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

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

1572.

Crăciunul lui Poirot – atelier de lectură. Au 
participat elevi de la Liceul Teoretic Dunărea, 
prof. Nicoleta Ichim, bibliotecar Lica Ariton. 

05.12.2018 36 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

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

1573.

Șezătoare pe tărâmul poveștilor – tradiții și 
obiceiuri de Crăciun și Anul Nou prezentate de 
elevii clasei I A de la Școala Gimnazială nr. 33, 
prof. Felicia-Claudia Hulea. 

10.12.2018 45 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1574.
BiblioASTRONOM – au participat elevii clasei I 
A de la Școala Gimnazială nr. 33, prof. Felicia-
Claudia Hulea. 

12.12.2018 46 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1575.
Am venit să colindăm – colinde prezentate de 
elevii clasei a II-a B de la Școala Gimnazială nr. 
7, prof. Monica-Cecilia Păduraru. 

13.12.2018 24 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1576.

Crăciunul în lume - tradiții și obiceiuri culese și 
prezentate de elevii claselor a IX-a și a X-a de la 
Liceul Tehnologic de Marină, prof. Roxana 
Cârcotă și bibliotecar Ionica Călin. 

17.12.2018 32 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1577.

Colindători în lumea magică a cărților – 
colinde prezentate de elevi de la Școala 
Gimnazială nr. 11, coordonați de prof. Carmen 
Gîdei, Cezara Mereuță și Rodica Toader 

19.12.2018 22 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1578.

Zâmbete pentru bunici – colinde și cadouri 
oferite pensionarilor de la Căminul de persoane 
vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” de către elevii 
clasei a II-a D de la Școala Gimnazială „Ștefan 
cel Mare”, prof. Mihaela Boșneaga 

19.12.2018 45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1579.

Lirica populară românească – scenete din 
folclorul românesc prezentate de elevii clasei a 
VII-a de la Școala Gimnazială nr. 24, prof. 
Antoanela Moșescu 

20.12.2018 27 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1580.
Colindăm, colindăm… – colinde prezentate  de 
elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială nr. 3, 
prof. Liliana Ciupitu 

20.12.2018 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1581.

Mândru că sunt român – expoziție cu lucrări 
realizate de elevii clasei I A de la Școala 
Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”, prof. 
Adriana Cristea și Mariana Roșca. 

29.11 – 
31.12.2018 

210 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1582.

100 pentru ROMÂNIA – expoziție cu desene, 
colaje și felicitări realizate de elevii Școlii 
Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu", îndrumați de 
doamnele prof. Maria Ionașcu, Claudia Pascariu, 
Raluca Burlui și Elena Pruteanu. 

10.12 - 
31.12.2018 

190 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

1583.

Crăciun de poveste – expoziție cu felicitări 
realizate de elevii clasei a II-a D de la Școala 
Gimnazială „Ștefan cel Mare”, prof. Mihaela 
Boșneagă.  

17.12 – 
31.12.2018 

190 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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1584.

Vis de iarnă! – expoziție cu felicitări și 
ornamente pentru brad realizate de elevii clasei a 
III-a de la Școala Gimnazială „Constantin Gh. 
Marinescu”, prof. Luminița Bujor și Rodica 
Toader.  

18.12 – 
31.12.2018 

190 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”  

1585.

Ziua Națională a Romaniei - expoziție de carte 01-02.12.2018. 203 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 

1586.
100 de ani de la Marea Unire de 1 Decembrie 
1918 - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie,  
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1587.
Cleopa Ilie (n. 10.04.1912 - d. 02.12.1998) teolog 
român: 20 de ani de la moarte - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1588.
Petre Țuțea (n. 6.10.1902 - d. 3.12.1991) filosof 
român: 27 de ani de la moarte - expoziție de carte 

03-09 dec. 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Toate 
categoriile 

Idem 

1589.
Joseph Conrad ( n. 3.12.1857 - d. 3.08.1924) 
romancier englez - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită  

Vizitatori Idem 

1590.
Zaharia Stancu (n. 5.10.1902 - d. 5.12.1974) 
scriitor român: 44 de ani de la moarte - expoziție 
de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1591.
 Dinu Pillat (n. 19.11.1921 - d. 6.12.1975) 
scriitor, critic și istoric literar român: 43 de ani de 
la moarte - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1592.
Mihai I (n. 25.10.1921 - d. 5.12.2017) Rege al 
României: 1 an de la moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1593.
Hortensia Papadat-Bengescu (n. 8.12.1876 - d. 
5.03.1955) prozatoare româncă: 142 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1594.
Marin Sorescu (n. 2902.1936 - d. 8.12.1996) 
scriitor român: 22 de ani de la moarte - expoziție 
de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1595.
Magia sărbătorilor de iarnă 
Grădinița cu Program Prelungit „Camil Ressu” 
expoziție de lucrări artistice 

Idem 199 Educaţie, 
cultură,  

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1596.
Ziua Constituției României - expoziție de carte Idem 198 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1597.
Aleksandr Isaievici Soljenițîn (n. 11.12.1918] – d. 
3.08.2008) romancier rus: 100 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

12-31.12.2018 
 
 

203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1598.
Cornelia Maria Funke (n. 10.12.1958) scriitoare 
germană: 60 de ani de la naștere - expoziție de 
carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Copii Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1599.
Gustave Flaubert ( n. 12.12.1821 - d. 8.05.1880) 
romancier și dramaturg francez: 197 de ani de la 
naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1600.
 Grigore Popescu-Băjenaru (n. 13.12.1907 - d. 
5.02.1986) scriitor român: 111 ani de la naștere 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1601.
Nichita Stănescu (n. 31.03.1933 - d. 13.12.1983) 
poet, scriitor și eseist român: 35 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1602.
Nostradamus (14.12.1503 - 2.07.1566) astrolog 
francez: 515 ani de la naștere  - expoziție de carte 

Idem 198 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1603.
Cella Delavrancea (n. 15.12.1887 - d. 9.08.1991) 
scriitoare română: 131 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1604.
Alphonse Daudet (n. 13.05.1840 - d. 16.12.1897) 
prozator francez: 121 de ani de la moarte -  
expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1605.
Jane Austen (n. 16.12.1775 - d. 18.07.1817) 
romancieră engleză: 243 de ani de la naștere - 
expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1606.
Palatul Copiilor Brăila: expoziție de desene și 
felicitări dedicate sarbătorilor de iarnă 

Idem 201 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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1607.
Feeria sărbătorilor de iarnă: Școala Gimnazială 
„Grigore Moisil” 
expoziţie de lucrări artistice 

Idem 199 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1608.
Moşul drag în prag la noi!...: Grădiniţa „Tedi” 
expoziţie de lucrări artistice 

Idem 198 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1609.
John Ernst Steinbeck (n. 27.02.1902 - d. 
20.12.1968), scriitor american: 50 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 203 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1610.
William Makepeace Thackeray (n. 18.07.1811 - d. 
24.12.1863) romancier englez: 155 de ani de la 
moarte - expoziție de carte 

Idem 197 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1611.
Ana Pauker (n. 28.12.1893 - d. 3.06.1960) 
militantă și politiciană comunistă româncă: 125 
de ani de la naștere - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1612.
Elisabeta a României (n. 29.12.1843 - d. 18.02. 
1916) regină a României - expoziție de carte 

Idem 201 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1613.
Sărbătoarea sfântă a Crăciunului - expoziție de 
documente 

Idem 199 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1614.
Proiect „Centenarul prin ochii tinerei generații”: 
Școala Gimnazială nr. 1 Șendreni 
activitate 

05.12.2018 31 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 

1615.
Proiect La fântâna cea română: Școala 
Gimnazială nr. 1 Rediu și Școala Gimnazială nr. 
28 - activitate 

14.12.2018. 59 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1616.
Colindători la bibliotecă!: Şcoala Gimnazială nr. 
33 - activitate 

17.12.2018 44 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1617.
Frumuseţea dansului şi a colindelor : Şcoala 
Gimnazială nr. 33 - activitate 

18.12.2018 27 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1618.
Am plecat să colindăm : Grădiniţa cu PP „Otilia 
Cazimir” 
activitate 

18.12.2018 21 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1619.
Datini străbune de Crăciun : Şcoala Gimnazială 
„Grigore Moisil 
activitate 

18.12.2018 39 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1620.
Colinde magice la bibliotecă: Şcoala Gimnazială 
„Miron Costin” 
activitate 

19.12.2018 25 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile  

Idem 

1621.
Proiect „Centenarul prin ochii tinerei generații”: 
Școala Gimnazială „Miron Costin” 
activitate 

19.12.2018 24 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1622.
Colinde la bibliotecă!: Şcoala Gimnazială nr. 1 
Rediu 
activitate 

20.12.2018 32 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 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

1623.

Apropo cultural!  
Personalități și evenimente culturale care au 
marcat istoria omenirii 
5 miniexpozitii   

1 – 31.12.2018 327 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

socialmedia 
https://www.faceboo
k.com/LibraryTrainSt
ationGalati 

1624.
Expozitie de bază: hărți geografice  1-31.12.2018 496 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1625.
Tradiții la români!- expoziţie de documente de 
bibliotecă și desene realizate de elevii Colegiului 
Național „Al. I. Cuza” 

10.12.2018-
10.01.2019 

 

241 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi  Idem 

1626.
Istoria pentru generația ta! - Proiect cultural 
educativ în parteneriat cu Colegiul Național „Al. 
I. Cuza” 

Noiembrie 2018 
– septembrie 

2019 

75 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1627.
Copilăria cărților cu povești! - Proiect cultural 
educativ în parteneriat cu Colegiul Național „Al. 
I. Cuza” 

Noiembrie 2018 
– septembrie 

2019 

94 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1628.
Călătoresc și citesc! - Proiect cultural educativ în 
parteneriat cu Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

2018 – 
septembrie 2019 

49 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

1629.
Citesc împreună cu prietenii! - Proiect cultural 
educativ în parteneriat cu Colegiul Național „Al. 
I. Cuza” 

Noiembrie 
2018–

septembrie 2019 

75 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Idem 
 
 

Filiala nr. 5 „Hortensia Papadat-Bengescu” 

1630.
Moș Nicolae - expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii.  

06 - 13.12.2018 105 
 

Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 



Anexă - Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în anul 2018 

259 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici
-panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării 
în mass-media și 

social-media 

profesionale facebook 

1631.
Nichita Stănescu (31.03.1933-13.12.1983)- 
expoziție cu documente din colecțiile bibliotecii. 

13 - 17.12.2018 97 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

Idem 

1632.
Jane Austen (16.12.1775- 08.05.18) - expoziție 
cu documente din colecțiile bibliotecii 

17 - 20.12.2018 101 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

Idem 

1633.
Magia sărbătorilor de iarnă - expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii 

20 -31.12.2018 
 

112 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

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

1634.
Tradiții în sunet și culoare - Expoziție de picturi 
pe sticlă realizate de elevii Școlii gimnaziale nr. 3 
 

17 – 31.12.2018 116 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

Idem 

1635.
Audiții muzicale -muzică clasică 3-31.12.2018 

 
86 Educaţie, 

cultură 
7-60 ani Toate 

categoriile 
profesionale 

Idem 

1636.
Audiții muzicale - Colinde 10-28.12.2018 508 Educaţie, 

cultură 
7-60 ani Toate 

categoriile 
profesionale 

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

1637.
Hortensia Papadat-Bengescu -Tulburătoare 
incursiune în sufletul și spiritul omenesc– 
expoziție de carte 

permanentă 52 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

Idem 

1638.
Marea Unire – expoziție de carte 09.11– 31.12.          

2018 
86 Educaţie, 

cultură 
7-60 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 

Locații externe 

1639.

Vernisarea expoziției: „România la ceas 
aniversar – 100 de ani de istorie românească”, 
expoziție de fotografii și documente istorice din 
colecțiile bibliotecii organizată de Biblioteca 
„V.A. Urechia” în parteneriat cu Fundația 
„Andreiana Juventus” 
Loc de desfășurare: în holul mare al Universității 
Dunărea de Jos. 
 

02.12.2018 111 Educaţie, 
cultură 

7-60 ani Toate 
categoriile 
profesionale 

 

1640.

Gala Premiilor Contemporanul 2018, 
organizată de Asociația Contemporanul în 
parteneriat cu Institutul Cultural Român. Proiectul 
a fost finanțat de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale iar ca parteneri s-au regăsit: Academia 
Română, Institutul Cultural Român, Fundația 
Culturală Ideea Europeană, Radio România 
Actualități, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, 
Fundația Alexandrion. Laureații acestei gale au 
primit câte o plachetă aniversară și câte o diplomă 
cu Premiul de excelență. Menționăm că între cei 
premiați s-a aflat Zanfir Ilie - manager Biblioteca 
Județeana „V.A. Urechia” Galați 
Loc de desfășurare: Institutul Cultural Român, 
București 
 

12.12.2018 2 Educație, 
cultură, 
istorie 

- Managerul și 
șoferul 
instituției 

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 

1641.

Colocviul Constructorilor de Nave 
Biblioteca „V.A. Urechia”, Asociația ANCONAV 
Galați și Asociația Generală a Inginerilor Români, 
Filiala Galați (AGIR)  au organizat cea de-a 71-a 
întâlnire a specialiștilor din industria navală 
română, desfășurată lunar, în cadrul Colocviilor 
Constructorilor de Nave 
Loc de desfășurare: Facultatea de Arhitectură 
Navală, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 

07.12.2018 73 Inginerie 
navală 

21-80 ani Specialiști din 
industria navală 
română 

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

1642.

Donație către Biblioteca Publică Speia, 
Republica Moldova - O delegație a Bibliotecii 
„V.A. Urechia” a însoțit o donație de cărți către 
noua filială din cadrul Bibliotecii Publice Speia, 
Republica Moldova. Delegația a fost primită de 
către dl. primar Vitalie Coteț și cele 1000 de cărți 
au fost luate în primire de către personalul 
bibliotecii 
Loc de desfășurare: Speia, Republica Moldova 

20.12.2018 2 Educație, 
cultură, 
istorie 

- Managerul și 
șoferul 
instituției 

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

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale =  90 (26 manifestări, 64 
expoziții)  

Nr. total participanţi =  14.614 
Nr. vizite =  41.882 
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CENTRALIZARE ANUL 2018 

Luna Nr. manifestări Nr. expoziții Nr. participanţi Nr. vizitatori Cetățeni străini 
din nr. de 
vizitatori 

Nr. articole Postări social-
media 

Ianuarie 32 58 17.374 59.877 0 15 401 

Februarie 45 84 23.206 59.048 0 10 394 

Martie 90 110 31.182 65.291 4 17 482 

Aprilie 47 83 22.082 52.119 9 21 373 

Mai 75 86 21.621 74.186 2 6 406 

Iunie 211 78 70.094 65.272 3 18 522 

Iulie 51 91 25.508 68.846 50 11 394 

August 67 104 30.822 75.453 37 18 359 

Septembrie 19 100 22.771 63.702 18 36 347 

Octombrie 51 105 32.397 74.985 1 43 347 

Noiembrie 70 114 32.292 64.234 3 91 338 

Decembrie 26 65 14.614 41.882 0 62 249 

TOTAL 784 1.078 343.963 764.895 127 350 4.609 

Galaţi,      
05.02.2019    

Director/ Manager 
Prof. dr. Zanfir Ilie 

               Întocmit de: 
               Șef Serviciu Relații cu Publicul 
               Jr. Florina Diaconeasa 
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