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CĂTRE, 

      Consiliul Județean Giurgiu 

 

 

Vă transmitem anexat  Programul manifestărilor culturale  organizate de 

Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu cu prilejul Centenarului Marii 

Uniri, document solicitat prin adresa Dvs. 9584 din 19 iulie 2018. 

Privind activitățile din semestrul I al anului 2018: 

- La nivelul instituției noastre, în semestrul I al anului 2018, nu au fost organizate 

evenimente/activităţi dedicate Centenarului Marii Uniri. 

Privind activitățile din semestrul al II-lea al anului 2018: 

- Sursa de finanţare a activităţilor dedicate Centenarului,  ce vor fi organizate în 

semestrul al II-lea al anului 2018 : 

- Consiliul județean Giurgiu;  

- Consiliul local al municipiului Giurgiu   

- Nu avem în derulare  proiecte  și nu am solicitat  până în prezent finanţare 

de la Ministerul Culturii. 

 

 

  Cu prețuire și respect,  

 

 

 

MANAGER, 
 

Daniela Bardan 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bjgiurgiu.ro/


 

 

Anexă 

La adresa nr. 9584 din 19 iulie 2018 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire Activităţi Termen 

Buget 

estimat 

1.  

INFIINȚAREA SĂLII 

CENTENAR LA 

BIBILIOTECA 

JUDEȚEANĂ I.A. 

BASSARABESCU -  

Noua sală a secţiei Împrumut pentru 

adulţi va avea scop educativ în ceea ce 

priveşte cunoaşterea trecutului, a marilor 

evenimente şi personalităţi din istoria 

locală şi naţională. 

 

Vor fi prezentate cărți lansate cu prilejul 

Centenarului  iar publicul  interesat de 

cartea veche va admira aici exemplare 

care fac parte din Patrimoniul cultural 

naţional: 

-Martin Luther – Biblia, 1571 

-Biblia de la Blaj, 1795 

-Antim Ivireanul (tipograf) - Sevastos 

Chimenitul (autor) - Eortologiu, 1701 

 

13 august 

2018 

0 

2.  

DRUMUL SPRE 

MAREA UNIRE 

Simpozion ştiinţific, susţinut de 

muzeograful Emil Păunescu; 

Prezentarea de materiale info-

documentare, dezbateri, cu participarea 

unor bibliotecari, profesori , directori de 

cămine culturale din județ, consilieri 

județeni și consilieri local 

septembrie 

2018 

0 

3 TÂRG DE CARTE 
CU TEMATICĂ 
CENTENAR DAR ȘI 
ENCICLOPEDICĂ 

Standuri cu prezentare și  vânzare de 
carte ale unor edituri  invitate pe 
esplanada din fața Teatrului „Tudor 
Vianu” din municipiul Giurgiu , gazde 
bune fiind bibliotecarii noștri alături de 
actori amatori și/sau profesioniști 

14 septembrie 
2018 

0 



4. NOCTURNA 

BIBLIOTECILOR   

 Lansare de carte  - scriitori 

giurgiuveni :Dunia Pălăngeanu, 

Marilena Perijoc 

  Noaptea iertarii – returnarea 

cărților cu termen de împrumut 

depășit , fără penalități, de către 

cititori 

 Premii și diplome oferite celui mai  

tânăr și celui mai vârstnic cititor al 

bibliotecii , dar și cititorului cu cele 

mai multe cărți împrumutate 

 

 

 13 octombrie 

2018 

Orele 18:00 

 

0 

5. EDITARE DE 

CARTE:  

GIURGIU VECHI ȘI 

NOU 

 

- Fotografii din 

Giurgiu și 

poveștile lor 

10 noiembrie 2018 -  

100 de Ani de la eliberarea orașului 

Giurgiu de către  ARMATA FRANCEZĂ 

A DUNĂRII CONDUSĂ DE CĂTRE 

GENERALUL BERTHELOT. Orașul 

Giurgiu a fost singurul oraș din România 

distrus în primul război mondial și  

eliberat de francezi în urmă cu  100 de 

ani. Autori : Emil Păunescu, Vasile 

Arcanu, Sofian Niculescu , cu text bilingv 

româno-englez, volumul poate fi folosit în 

scopul promovării valorilor locale și oferit 

cu prilejul prezentării unor delegații 

naționale/străine de către autoritățile din 

județ - 300 ex, vol. 1 și vol. 2 

10 noiembrie 

2018  

11000 

6. REEDITAREA 

OPERELOR  

SCRIITORILOR  

GIURGIUVENI 

NICOLAE 

CREVEDIA ȘI 

NICOLAE 

CANTONIERU  

- „De la secere la baionetă 1913-1918” 

de Nicolae Crevedia   - 15o ex 

- „Chinezii la Giurgiu” de Nicolae 

Cantonieru – nuvele care reflectă 

societatea giurgiuveană la începutul 

secolului XX – 150 ex 

 

10 Decembrie 

2018 

3000 



7. POEME LA BALCIC Album de artă vizuală și poezie, autori 

Dunia Pălăngeanu și ilustrație Petra 

Șerbănescu 

20 Decembrie 

2018 

4000 

8. EXPOZIȚIE 

PERMANENTĂ DE 

CARTE DEDICATĂ 

UNIRII ȘI PRIMULUI 

RĂZBOI MONDIAL 

SALA DE LECTURĂ A BIBLIOTECII 

JUDEȚENE 

PERMANENT 0 

9. EXPOZIȚIE DE 

PICTURĂ – UN 

VEAC DE ISTORIE 

PE PÂNZĂ 

ACȚIUNE CULTURALĂ LA SECȚIA 

ÎMPRUMUT ADULȚI  - PROF PETRA 

ȘERBĂNESCU 

LUNA  

SEPTEMBRIE 

2018 

0 

10 CENTENAR 1918 ÎN 

LITERATURĂ 

Prof Pețanca Pompilia – locație Secția 

Împrumut Adulți 

Luna 

octombrie 

2018 

0 

11. „BIBLIOTECA NE 

UNEŞTE!” 

Parteneriate cu toate 

școlile din județul 

Giurgiu, în prima 

etapă  cu școli din  

comunele limitrofe: 

Frătești, Oinacu, 

Slobozia, Vedea, 

Malu, Găujani, 

Stănești, Gogoșari, 

Putineiu, Izvoarele 

Elevii vor fi invitaţi să viziteze secţiile 

bibliotecii, inclusiv sala „Centenar”, vor 

primi explicaţii de la bibliotecarii-ghizi, 

care le vor prezenta drumul parcurs de 

carte de la intrarea în bibliotecă, până 

ajunge în mâna cititorului.  

Vor putea viziona o prezentare Power 

point „De la copac la carte”, plecând de 

la bucata de lemn şi ajungând la 

produsul final, CARTEA. 

In fiecare 

săptămână în 

perioada 

septembrie –

decembrie 

2018 dar și 

anul următor. 

0 

 

 

 
Giurgiu, 
20 07 2018 
Red.OP  

 
 
 

Biblioteca Judeţeană îşi rezervă dreptul de a opera mici modificări în cadrul 
programului manifestărilor culturale. 

 


